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Introdução
O controle formal a partir da verificação de procedimentos e das contas públicas não é suficiente para avaliar o cumprimento dos objetivos
primários da administração pública na oferta de serviços públicos.
As práticas de controle baseadas na efetividade das políticas já contam com grande força no debate mundo afora, conforme reconhece
a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI). Assim, nesta edição do Open Master, os participantes exploraram experiências de controle baseados em evidências, práticas
de prevenção e gestão integrada de riscos, a regulação de relações entre empresas e setor público e o papel de órgãos de controle interno e
externo como aliados da gestão e dos cidadãos.
O Open Master é baseado em princípios de aprendizagem a partir
de problemas e “mão na massa”. É uma experiência centrada no participante, mesclando autonomia no processo de aprendizagem e acompanhamento pelos mentores e mentoras, além de estimular constantemente o desenvolvimento de empatia e trabalho em equipe. O processo
do Open Master utiliza como alicerce a criação de relacionamentos significativos entre o(a)s participantes, que estimulados por estudos de caso,
reflexões sobre o setor público e outros materiais de apoio, apresentam
propostas de solução para os desafios reais da gestão pública brasileira.
Para analisar o controle baseado em efetividade, os participantes analisaram o Edital de Chamamento Público n. 1 SEDS/CEI/2016 do
Conselho Estadual do Idoso, vinculado administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, e os projetos
beneficiados por esse Edital, que indicaram pontos de aprimoramento
tanto pelo poder público quanto pelas organizações do terceiro setor.
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Em relação à gestão de riscos, os participantes verificaram a
falta deste mapeamento na elaboração da política de esporte e lazer,
em Osasco (SP), o que inviabilizou o alcance de objetivos qualitativos e
quantitativos estabelecidos. Assim o grupo inova ao propor o controle
social como mecanismo de mitigação de riscos em busca do aperfeiçoamento do Programa Agita Osasco.
A aplicação dos mecanismos de proteção previstos na Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD) e outros instrumentos afins foi avaliada
em aplicativos de empresas privadas que têm como fim o monitoramento de situações de crise, como a pandemia do novo coronavírus.
O foco da discussão foram os limites e eventual necessidade de regulamentação adicional para evitar que os cidadãos sejam prejudicados
com a exposição de dados sigilosos.
Por fim, ao analisar o papel dos órgãos de controle interno e externo, os participantes aprofundaram-se na cultura de adversariedade
entre auditores e auditados. Para este caso, foi analisada a situação
na Prefeitura Municipal de São Paulo e proposta a utilização de método de construção do conhecimento por meio de grupos focais para
promover a aproximação e proposição de soluções para questões que
existem entre eles.
Esperamos que essas propostas, que apontam caminhos que a
Agenda Pública acredita e vem trabalhando para solidificar, possam
ampliar repertórios e possibilidades para uma gestão cada vez mais
inteligente, simples e humana.
Boa leitura!
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Construção
colaborativa de
soluções entre
auditor e auditado
——————————————————————
Luciano Carvalho Fiori
Marcela Fernandes L. de Oliveira Lourenço
Natália Lima De Araújo
——————————————————————
mentoria
Thomaz Anderson Barbosa

Resumo
É possível verificar, nos entes públicos, uma cultura de adversariedade entre auditores e auditados. Esta cultura dificulta a aproximação entre os atores que deveriam caminhar juntos com a mesma finalidade: atender ao interesse público.
Para endereçar esse problema, analisamos a situação na Prefeitura Municipal de
São Paulo (PMSP) e propomos a utilização de método de construção do conhecimento por meio de grupos focais para promover a aproximação entre esses dois
grupos, de modo que eles mesmos construam soluções para as diversas questões que sustentam essa cultura de adversariedade.

Controle interno e accountability
A promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988 marcou um novo
momento para a sociedade e a administração pública do país. Restabelecido o Estado Democrático de Direito, assuntos que já vinham
conquistando espaço no debate público passaram a figurar como diretrizes oficiais para a gestão das estruturas públicas do Brasil, como
o controle sobre a administração e suas questões correlatas: participação, transparência e prestação de contas.
Tais questões são dinâmicas. Por serem gestadas em formações sociais complexas e em constante transformação, precisam ser
frequentemente redebatidas e aprimoradas, o que se torna ainda
mais importante ao considerarmos a juventude de nossa democracia.
É neste contexto que abordamos o controle na administração pública brasileira, ao propormos um método para a melhora das relações
entre auditores e auditados na Prefeitura Municipal de São Paulo, de
modo que os próprios sujeitos envolvidos nessas relações formulem
soluções para as animosidades identificadas.
O artigo 74 da CF (BRASIL, 1988) estabelece o Sistema de Controles na Administração Pública (SCAP) e consolida os controles interno e externo. As questões discutidas neste policy paper centram-se
no pilar do controle interno, composto por quatro macrofunções: controladoria, corregedoria, ouvidoria e auditoria – sendo, esta última, o
foco deste trabalho.
Assim como os mecanismos gerais de controle, as estruturas de
controle interno constituem um sistema “formado por vários subsistemas (...) que devem agir de forma harmoniosa, multidisciplinar, integrada e balizada por uma norma comum que lhes confira segurança
jurídica” (LIMA, 2012, p. 35).
Para pensar sobre as problemáticas relacionadas ao controle interno, aplicamos as lentes da accountability – conceito que não
tem uma transposição clara para o português, mas que geralmente é
traduzido como “prestação de contas”. Há uma ampla discussão em
torno deste conceito, mas acreditamos que a tradução usual mostra
apenas um lado do processo, uma vez que prestação de contas remete
às gestões contábil e financeira, ao passo que sua aplicação prática envolve muito mais, incluindo “responsabilidade (objetiva e subjetiva),
controle, transparência (...), justificativas para as ações que foram ou
deixaram de ser empreendidas” (RAUPP; PINHO, 2014, p. 145).
Apesar de inicialmente relacionada ao controle externo, no
contexto da reforma do Estado e da administração pública, o conceito
de accountability tem sido transportado para as discussões relativas
ao controle interno. Esta transposição é fundamental para que se pense o controle interno além dos números, de modo que tanto auditor
quanto auditado considerem como a transparência e a responsabilização podem melhorar a eficiência, a eficácia e a economicidade da
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gestão pública. Acreditamos que, com o engajamento baseado nesta
visão, o trabalho do auditor possa ir ao encontro do trabalho do gestor,
objetivando, ambos, entregas de políticas públicas direcionadas aos
anseios dos cidadãos.

Auditoria no município de São Paulo como objeto de análise
O problema que será aprofundado nas seções seguintes foi identificado nos trabalhos de órgãos públicos de auditoria interna da PMSP.
Mesmo sendo um problema comum a diversos órgãos públicos, de
diferentes poderes e níveis federativos, buscou-se analisar o processo
de auditoria no município de São Paulo para, a partir desta análise,
desenvolver uma proposta de melhoria das relações entre auditados
e auditores.
No Município de São Paulo, as auditorias internas têm a função
de fiscalizar e avaliar a execução dos programas do governo em seus
diversos aspectos, como execução das metas, qualidade dos serviços,
adequação contábil e orçamentária (SÃO PAULO, 2013). O objetivo de
tal fiscalização é a promoção da eficácia e da eficiência na utilização dos
recursos públicos, economicidade e melhora dos fluxos de trabalho.
Vale ressaltar que a finalidade da auditoria não é a punição dos
gestores responsáveis por projetos em que se encontrem impropriedades ou irregularidades. De fato, caso seja identificada possível ação
irregular de servidor público, caberá à auditoria acionar os órgãos
competentes. Contudo, o principal resultado da auditoria é a expedição de um relatório com recomendações para melhora das entregas e
dos fluxos internos.
O artigo aborda com o contexto específico da cidade de São Paulo, que possui uma Controladoria Geral do Município, composta por
Coordenadoria de Defesa do Usuário do Serviço Público (CODUSP),
Coordenadoria de Administração e Finanças (CAF), Ouvidoria Geral do
Município (OGM), Corregedoria Geral do Município (CORR), Coordenadoria de Promoção da Integridade (COPI), Gabinete do Controlador
Geral e Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI). A AUDI é a entidade
responsável “pela fiscalização do controle interno da Administração
Direta e Indireta e de entidades de Direito Privado que recebem recursos do Município de São Paulo (Terceiro Setor)” (SÃO PAULO, 2020).
A Coordenadoria de Auditoria Geral opera sob os marcos de accountability mencionados na seção anterior, tendo a transparência, a
qualidade e a integridade como alguns de seus valores que, aliados ao
trabalho que vem sendo realizado, trouxe um incremento de economia e eficiência à administração do município de São Paulo1. Ainda
que o trabalho de auditoria contribua para trazer eficiência e melhora
nos fluxos das unidades auditadas, vislumbramos grande espaço para
aperfeiçoamento. Uma destas oportunidades é a melhoria da relação
– nem sempre harmônica – entre o corpo de auditores e os gestores
auditados, como trataremos na seção a seguir.

1. Segundo o
Relatório de
Atividades da
CGM 2019, neste
ano o custo de
manutenção de
toda a estrutura
da CGM foi de R$
28 milhões, que
resultaram em
uma economia
efetiva de R$
129 milhões por
meio de melhoria
de processos e
ressarcimento aos
cofres municipais.
Dito de outra
forma, para cada
R$ 1 investido
na CGM, R$ 4,54
retornaram aos
cofres públicos.
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Qual é o nosso problema e o que precisa mudar?
Neste trabalho tratamos da cultura de animosidade entre o corpo de
auditores e os gestores públicos, sejam estes gestores de carreira ou de
cargos políticos. O problema foi identificado a partir de experiências
pessoais dos autores e de outros participantes do Open Master e foi
confirmado por entrevistas com auditores e gestores públicos.
Constatou-se que, via de regra, o gestor tem um maior conhecimento sobre a política pública em que atua, os desafios e dificuldades para implementá-la. O auditor, por sua vez, possui maior conhecimento sobre boas práticas de controle, integridade e gestão de
riscos. Aliados, une-se o conhecimento dos fins com o conhecimento
dos meios. Une-se quem conhece sobre integridade e riscos e quem
conhece sobre política pública. Esta união possibilita uma aplicação
mais eficiente dos recursos públicos.
Todavia, em diversas ocasiões, a falta de cooperação entre os
agentes públicos se apresenta como um entrave na busca da forma
mais eficiente de aplicação dos recursos. As origens deste desentendimento são as mais diversas e dependem do contexto e do local em
que ocorre cada auditoria. De forma mais específica, identificamos a
existência de um conceito prévio em relação à função do auditor – presente não apenas em organizações públicas –, que afeta tanto a autopercepção do auditor sobre suas próprias funções quanto a percepção
dos gestores sobre a função da auditoria.
Estamos, portanto, diante de um problema complexo (wicked
problem). De acordo com Xiang (2013), tais problemas possuem alguns traços comuns, que os distinguem de outros. A principal dessas
características é o fato de não haver um único determinante para certo
problema – e mesmo os determinantes que podem ser identificados
mudam com o tempo e a depender das dinâmicas e mudanças sociais.
Por este motivo, é impossível haver uma solução rigorosa e definitiva
que resolva o problema de todas as suas formas de manifestação.
Diante disso, optamos por não propor uma solução estanque,
mas um método para construção de soluções visando geração de mudança. Quando se fala em mudança, fala-se em “mover-se para um
estado futuro”. Assim, a gestão de mudanças é a abordagem estruturada e intencional que permite que pessoas adotem as mudanças
exigidas por projetos, iniciativas e o mercado. Pretende-se com a gestão “apoiar as pessoas impactadas pela mudança em suas transições”
(PROSCI BRASIL, s.d.).

Solução proposta
Antes de apresentarmos uma proposta de solução para o problema
identificado, é importante ressaltar dois pontos. O primeiro é que,
ainda que a solução tenha sido estruturada a partir da realidade da
Prefeitura Municipal de São Paulo, ela pode ser aplicada em outras
12

prefeituras e instituições governamentais, desde que adaptada aos
contextos locais. O esforço de mediação entre as características dos
locais em que ocorrerão os grupos focais e a proposta original é essencial para que esta metodologia cumpra o papel de promover entendimentos entre os dois grupos em questão.
Como ficará explícito ao longo da exposição, o método proposto
não é a solução final para a animosidade entre auditores e auditados,
mas um meio para que os sujeitos diretamente envolvidos elaborem
suas próprias soluções, que serão diferentes a depender do contexto
e da cultura organizacional em que serão aplicadas. Entendemos que
este tipo de proposta – aberta e participativa – é uma boa forma para
endereçar esse tipo de questão, dado que propostas construídas com a
participação direta das pessoas envolvidas tendem a ser mais efetivas.
Considerando os pontos acima elencados, o método proposto
é centrado em um processo de construção de conhecimento baseado
no estudo de Ikujiro Nonaka e Noboru Konno (1998). Os autores propõem a criação de um ambiente compartilhado que propicie a construção do conhecimento – denominado Ba. O conhecimento individual, visto como intangível, quando compartilhado nesses ambientes
se transforma em informação, tangível e capaz de ser disseminado por
toda a organização. Ao ser disseminada, a informação torna-se o ‘Ba’
organizacional, possibilitando a geração de uma nova cultura organizacional.
Conforme Nonaka e Konno (1998, p. 42), há dois diferentes tipos de conhecimento: o tácito e o explícito. “O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras e números e compartilhado na forma
de dados, fórmulas científicas, especificações, manuais e similares”.
Já o conhecimento tácito “está profundamente enraizado nas ações
e experiências de um indivíduo, assim como em seus ideais, valores
ou emoções”. É preciso criar um ambiente de troca, onde o diálogo
seja livre e sem julgamentos para que as pessoas possam expressar
e até descobrir o conhecimento tácito que carregam. A partir desta
descoberta e troca, é possível acessar o conhecimento do outro, compartilhar e construir novos conhecimentos tácitos. Por fim, este novo
conhecimento tácito deve ser convertido em explícito, para que possa
ser disseminado na organização.
Trata-se, pois, de um processo espiralado de construção do conhecimento com interações entre o explícito e o tácito, desenvolvido
a partir de quatro etapas: a socialização, a externalização, a combinação e a internalização. Na primeira etapa, os diversos atores interagem
para expor o conhecimento tácito, que passa a ser transformado em
explícito. Após o conhecimento ser explicitado, este é combinado com
experiências e percepções diversas. A internalização corresponde à
transformação deste novo conhecimento, agora explícito, em conhecimento tácito de toda a organização.
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A partir deste quadro conceitual, formulamos a proposta de
aperfeiçoamento das relações entre auditados e auditores a partir
desta espiral, composta por quatro etapas, cada qual com objetivos e
finalidades próprias.

BA

Compilação

Execução

Grupo Focal

Plano de Ação
figura 1 Espiral
Elaborado pelos autores

2. Para
informações mais
detalhadas sobre
o Programa de
Integridade e
Boas Práticas,
ver: https://
www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/
secretarias/
controladoria_
geral/programa_
de_integridade/
index.
php?p=280182
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Ressaltamos a importância de tratar este método como uma espiral,
semelhante aos círculos de qualidade, em que a rodada de cada ciclo
com quatro etapas se faz necessária e se torna base para o início do
próximo ciclo.
No caso da PMSP, a forma mais eficiente de aplicação do método é atrelá-lo à elaboração do Programa de Integridade e Boas Práticas (PIBP)2. Os Programas de Integridade são instrumentos de gestão
estratégica que têm por objetivo gerenciar e tratar os possíveis riscos
de determinada instituição. Cada órgão da administração deve contar
com uma equipe responsável pela orientação e treinamento dos servidores nos temas atinentes ao PIBP vigente. Esta equipe teria, então, a
atribuição de implementar o plano de trabalho resultante das dinâmicas dos grupos focais. Desta forma, é possível inserir no PIBP os planos de ação resultantes dos aportes dos grupos focais para endereçar
os problemas constatados.
Não obstante este tenha sido identificado como momento mais
propício para aplicação no método na PMSP, entendemos que este
não é o único momento em que sua aplicação é proveitosa. Enxergamos duas outras oportunidades oportunas para aplicação do método.
Uma primeira seria atrelá-lo a ciclo de planejamento de políticas públicas e ao ciclo orçamentário. Neste modelo, sugere-se que o método
seja iniciado anteriormente à elaboração do plano de governo de uma
nova gestão. Assim, as ações propostas poderão ser transformadas em
ações do plano de governo, integrando assim diversas esferas de planejamento da gestão.

Outra oportunidade para a aplicação do método proposto é um
momento de crise institucional. Sabe-se que momentos de crise podem gerar rupturas e oportunidades de mudança. Uma vez identificada uma situação de crise no relacionamento entre auditor e auditado,
a aplicação tempestiva do método pode gerar um ambiente propício
para elucidação do ocorrido – identificação do conhecimento tácito
dos diversos atores – e construção de proposta de solução. Neste modelo, o desafio estaria no monitoramento do plano de ação construído, visto que entendemos ser mais proveitoso que este esteja atrelado
a outros instrumentos de planejamento, que já estejam institucionalizados. Ainda assim, a oportunidade gerada por um momento de crise
pode sobrepujar este desafio.

Primeira etapa: socialização
Propõe-se a realização de grupos focais para esta primeira etapa. Essa
técnica de pesquisa qualitativa funciona como uma entrevista coletiva, feita com o objetivo de entender os valores, as percepções e as subjetividades dos indivíduos envolvidos. Vale destacar que o principal
ponto desta metodologia não é o entendimento das subjetividades de
forma isolada, mas a compreensão do entendimento coletivo que se
cria sobre o assunto no decorrer das interações do grupo e o entendimento de como as pessoas reagem aos aportes das outras (ABREU;
BALDANZA; GONDIM, 2009).
Propomos a realização de três grupos focais, realizando uma
triangulação e uma comparação entre os diferentes resultados alcançados. A seguir, elencamos os quatro passos necessários para o planejamento da aplicação da metodologia.
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PASSO

CARACTERÍSTICAS

Definição
dos objetivos

É necessário definir quais são os objetivos da experiência. Neste caso, almeja-se criar
um ambiente positivo e de confiança entre auditores e auditados, para que elaborem
sobre a resolução de um problema, de modo que um grupo entenda as motivações
do outro para agir de determinada forma. Assim, é possível identificar discrepâncias e
desalinhamentos nas percepções e quais são as causas, para que se possa incidir sobre
elas em uma próxima etapa da aplicação da metodologia.

Elaboração do
roteiro

Deve-se elaborar o roteiro de condução do grupo focal*. Não existe uma única forma de
planejar esta etapa, uma vez que o roteiro depende do que se busca com a experiência,
mas é importante que o facilitador do grupo se aproprie muito bem da proposta, para
que saiba conduzir o grupo em direção ao resultado esperado. Neste caso, optamos por
trabalhar em torno de situações-problema reais, selecionados pelo Coordenadores de
Auditoria Geral, a partir casos em que a auditoria não ocorreu da melhor forma possível
devido a desalinhamentos entre auditores e gestores.

Definição dos
participantes

Dado que o objetivo do grupo focal é promover interações positivas entre auditores e
auditados, optamos por realizar grupos focais em que integrantes das duas categorias
estejam presentes, em vez de organizar um grupo para auditores e outro para os
gestores auditados. Idealmente, cada rodada deve ter entre 8 e 12 participantes,
incluindo os aplicadores da metodologia. No contexto da PMSP, sugerimos a seguinte
distribuição paritária: dois auditores (indicados pelo Controlador Geral do Município);
um gestor comissionado (indicado pelo Secretário de Governo), um Analista de Políticas
Públicas e Gestão Governamental (APPGG, indicado pelo Secretário de Gestão) e dois
membros da sociedade civil (indicados pelo Conselho do Usuário do Serviço Público).
Ao escolher os participantes, é importante que as indicações sempre considerem
critérios de diversidade, levando-se em consideração o tipo de situação-problema em
torno da qual se estrutura a dinâmica do grupo focal. Se a situação problema trouxer
problemáticas relacionadas à gestão das creches municipais, por exemplo, deve-se
privilegiar a convocação de mulheres mães cujos filhos acessem a rede municipal
de educação infantil. Este olhar setorizado tem por objetivo trazer as vivências
cotidianas dos usuários do serviço público, sejam eles gestores, auditores ou munícipes.
Considerando que nem todos os entes públicos contam com um órgão específico
para a realização das auditorias internas, com um amplo corpo de funcionários, para
fins de replicabilidade, deve-se adaptar a metodologia proposta para cada contexto.
Nesse sentido, duas principais adaptações podem ser feitas. Nas localidades que não
contarem com pelo menos seis auditores (dois auditores para três grupos focais), é
possível que o profissional responsável por esta função esteja nos três grupos focais,
mas com um papel menos ativo, de modo a não influenciar a dinâmica com os aportes
das experiências anteriores. Assim, sugerimos que a dinâmica se dê entre os gestores
e que o auditor ou profissional equivalente apenas faça comentários após a discussão.
Outra possibilidade de adaptação da metodologia é a reunião de gestores e auditores
de cidades vizinhas que possuam dinâmicas e questões semelhantes. A avaliação
dos casos em que esta sugestão pode ser acatada ficará a cargo dos profissionais
responsáveis pelas auditorias.

Definição e
preparação dos
facilitadores

O grupo focal deve contar com pessoas designadas para as funções de relatoria e de
condução do trabalho. O profissional responsável pela condução deverá apropriarse bem dos objetivos do grupo focal e do roteiro, de modo a conduzir a conversa
no caminho do resultado desejado e para criar um ambiente aberto para troca de
experiências e de respeito mútuo. Já o relator deve registrar as falas e as interações
em suas diversas formas, como pausas na conversa, postura corporal, olhares e gestos.
No caso da realização de grupos focais online, a dimensão não verbal da comunicação
fica ainda mais difícil de captar, exigindo atenção redobrada do relator. Ressaltamos
que elementos verbais e não verbais da comunicação são igualmente importantes
de serem registrados, pois ambas as categorias contêm informações cruciais para a
elaboração posterior do diagnóstico.

* Para conhecer uma experiência de use dos grupos focais, sugere-se a leitura do relatório: http://www.ibam.org.br/media/
arquivos/estudos/grupos_focais_analise_medida_socioeducativa_1.pdf   .
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Aplicando este roteiro para o nosso objeto de análise, temos a seguinte configuração:

Secretário
de Governo

AMCIs

Sociedade Civil

Conselho
dos Usuários
dos Serviços
Públicos
Municipais

Proposta de Plano de Ação

Situação Problema

Controlador
Geral

Gestores
comissionados
APPGGs

Secretário
de Gestão
figura 2
Configuração dos grupos focais na primeira etapa
Elaborado pelos autores

Segunda etapa: externalização
Ao final da realização dos grupos focais, propomos que sejam apresentadas propostas de melhorias na gestão pública que tenham como
objetivo aproximar os auditores e auditados nos trabalhos a serem
realizados. Estas propostas podem contemplar ações dos auditores
ou ações dos demais órgãos do ente público.

Terceira etapa: combinação
Em seguida, os auditores que participaram dos diversos grupos focais
se reunirão para trocar as experiências, apresentar as percepções de
cada grupo, as conclusões e as propostas elaboradas. Desta combinação de experiências, será proposto um plano de ação, que deverá trazer ações claras, objetivas, de fácil compreensão, com proposta de prazo para implementação e responsável pela implementação e controle.
Este plano de ação será apresentado ao titular da Pasta responsável
pela execução – ou aos titulares responsáveis pelas ações.
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Quarta etapa: internalização
Uma vez aprovado, o plano de ação será executado pelos responsáveis
e monitorado por aquelas pessoas definidas como responsáveis pelo
controle do plano. Ao final de cada ciclo, faz-se necessário a aplicação
de uma avaliação dos resultados efetivamente alcançados. Essa avaliação tem como finalidade verificar como está a relação entre o auditor
e o auditado naquele ente, naquele momento. Deste modo, será possível compará-la com o mesmo momento do ciclo anterior e identificar
se houve avanços.

Considerações finais
Diante da identificação da adversariedade entre auditores e auditados,
propusemos a aplicação de um método de criação de conhecimento
que aproxime os atores por meio da metodologia de grupos focais, de
forma a criar planos de ação personalizados para o ente no qual o método proposto for implementado. Propomos, ainda, que estes planos
sejam integrados ao planejamento estratégico das organizações, por
meio dos instrumentos já existentes, de forma a serem devidamente
implementados. Não obstante, no presente paper, tenha sido apresentada uma solução para a Prefeitura Municipal de São Paulo, espera-se que o método apresentado possa ser replicado para demais entes
públicos, visando uma mudança incremental na cultura organizacional da administração pública.
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Resumo
Este estudo objetiva analisar o controle por efetividade exercido pelas instituições
responsáveis pela fiscalização e regulação das parcerias entre o poder público e as
organizações da sociedade civil (OSC). Considerado um conceito subjetivo e complexo, a efetividade vem se tornando cada vez mais tema de debate nas agendas
que tratam dos impactos das políticas públicas quanto aos benefícios resultantes
das ações firmadas entre governo e as OSC. Em um contexto restrito, foi analisado
o Edital de Chamamento Público n. 1 SEDS/CEI/2016 do Conselho Estadual do Idoso,
vinculado administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado
de São Paulo, e os projetos beneficiados por esse Edital. Tal análise demonstrou que
existem diversos pontos que precisam ser aprimorados – seja por parte do poder
público, seja por parte das organizações do terceiro setor – especialmente quanto
às mudanças trazidas pela Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, mais conhecida como
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC).

Contexto
Efetividade é um conceito muito utilizado pelos gestores, mas nem
sempre compreendido. Talvez por esta razão o controle baseado em
efetividade ainda não esteja amplamente disseminado na gestão pública. Além da complexidade do conceito, há grande dificuldade na
sua implementação, seja por barreiras culturais (medos, desconfianças), por falta de conhecimento, experiência, e recursos, ou por conta
de incertezas normativas e jurisprudenciais.
É neste mar de complexidades que nos atiramos, buscando
compreender os fatores que dificultam a realização do controle por
efetividade, e identificar soluções para incentivar a criação de uma
cultura voltada à avaliação da efetividade na administração pública.
Pensando agora na administração pública, especificamente, o
controle por efetividade busca avaliar o impacto de uma ação junto ao
seu público alvo. Segundo Perina (2019), “a efetividade, na área pública, afere em que medida os resultados de uma ação trazem benefício
à população. Ou seja, ela é mais abrangente, por exemplo, que a eficácia, na medida em que esta indica se o objetivo foi atingido, enquanto
a efetividade mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população visada”.
É importante distinguir três conceitos muito próximos que são
utilizados em sentidos distintos: eficiência, eficácia e efetividade. De
um lado, o controle da eficiência pode ser feito pela avaliação dos gastos realizados – avaliação da prestação de contas de uma parceria entre OSC e administração pública, por exemplo. Por outro lado, a verificação da eficácia se concentra em observar se as metas e os objetivos
propostos inicialmente foram atingidos. Um exemplo, neste caso, seria uma ação que previa a qualificação profissional de 100 desempregados. Esta meta foi atingida? O curso foi realizado? As 100 pessoas
foram qualificadas?
O controle por efetividade dá um passo além. Ele se concentra
na identificação do impacto, ou seja, se a ação realizada com eficiência e eficácia resultou em transformações na realidade: por exemplo,
utilizando o caso anterior, quantos desempregados que fizeram o curso de capacitação conseguiram se recolocar no mercado de trabalho?
Como os alunos avaliam o conhecimento adquirido no curso em relação as suas necessidades para desempenharem a atividade profissional apreendida? Nota-se que é uma avaliação mais complexa, mas que
pode trazer vários benefícios para o gestor, principalmente na orientação e planejamento de novas ações e políticas.
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Neste contexto, e com o objetivo de entender como o controle de
efetividade é realizado no Brasil, foram realizadas pesquisas bibliográficas e entrevistas. Chegamos às seguintes conclusões preliminares:
• Os Tribunais de Contas são instituições coercitivas, com poder sancionatório e que trabalham na esfera da verificação da legalidade.
Realizam verificação das contratações públicas, e atuam na esfera da
eficácia e da eficiência, cumprindo, assim, sua função precípua.
• Muitas críticas são feitas ao controle realizado pelos Tribunais de
Contas (falta de padronização, distanciamento entre os Tribunais
e os gestores etc.). Por outro lado, analistas de contas afirmam que
muitos processos são elaborados sem um registro detalhado da tomada de decisões por parte do gestor.
• As organizações públicas, a exemplo das organizações do terceiro
setor, são muito heterogêneas em termos de estrutura e recursos, o
que dificulta o estabelecimento de um padrão para a realização do
controle. Os municípios e OSCs mais estruturados conseguem desenvolver processos bem motivados, com metas, indicadores e ações
de monitoramento de impacto. Já organizações públicas e privadas
com deficiência de recursos possuem grandes dificuldades para o
planejamento, execução, monitoramento e avaliação de suas ações.
• Há grande incerteza normativa e jurisprudencial a respeito das contratações públicas, especialmente no período de pandemia.
• Efetividade é um conceito complexo que envolve um alto grau de
resistência à resolução e entendimento. Na prática, o conceito de
efetividade é confundido com eficiência e/ou eficácia. Muitos são os
atores envolvidos nesse processo: Tribunais de Contas; Ministérios
Públicos; Defensorias Públicas; Administração pública direta e indireta (englobando também instituições do terceiro setor); empresa
privadas que firmam contratos com a Administração Pública; imprensa; cidadão etc.
• O incremento da transparência e do controle social foi identificado
como instrumento para a melhoria do processo de controle por efetividade por vários autores e autoridades entrevistadas.
• As metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) podem ser utilizadas como diretrizes para planejamento, monitoramento, inclusão de populações vulneráveis e fomento a organização
de dados para criação de políticas públicas. Os ODS têm potencial,
ainda, de orientar a organização e divulgação dos resultados das
ações públicas, apoiando a transparência, o controle social e o controle por efetividade. A título de exemplo, destacamos que o Tribunal
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de Contas do Estado de São Paulo vem utilizando os ODS, que compõem a lista de itens checados pelos auditores durante as fiscalizações, como instrumento para a avaliação da efetividade das contratações públicas.
Diante do exposto, percebemos que estamos diante de um problema
verdadeiramente complexo! O reconhecimento dessa complexidade
na problemática desde o início de seu tratamento é um fator essencial
que permite aplicar mudanças na sua abordagem.
Questões dessa natureza envolvem uma variedade de interconexões causais e profundas que dificultam sua análise. Ademais, se
a condução for feita de modo estreito, falhas e pontos cegos podem
ser criados. Desse modo, é importante um olhar holístico a partir do
entendimento do cenário geral e da elaboração de um diagnóstico
que esteja pautado em evidências. Propomos que sejam incorporados, em termos metodológicos: a compreensão das raízes existentes
por trás do aparecimento da problemática; a identificação de todos os
stakeholders; a escuta ativa dos aspectos mencionados pelos envolvidos; as suas sugestões de soluções e de acordos que podem ser feitos
por todas as partes; a apuração sobre se o problema demanda solução
ou gerenciamento para não formar hipóteses sem fundamentos, inconsistentes e projetar expectativas fora da realidade; bem como entender quais serão as possíveis implicações em consequências após a
execução de um programa de enfrentamento.
Um contexto complexo requer a conquista do comprometimento e de mudanças sustentadas no comportamento dos cidadãos.
Contudo, essas modificações não devem ser feitas exclusivamente por
meio de alavancas de influência coercitivas (como sanções), visto que
o pensamento linear é limitado para conjunturas complexas e, portanto, exigem abordagens adicionais inovadoras, amplas, cooperativas e comunicativas.
Considerando as dimensões do problema, foi realizado um mapeamento dos atores correlacionados com o controle por efetividade
e um direcionamento focal para aplicabilidade da proposta. Neste
contexto, observou-se a possibilidade de atuar junto aos Tribunais de
Contas. Todavia, após pesquisas e análises, compreendemos que a
mudança de cultura necessária para a realização de controle por efetividade por meio de propostas a serem direcionadas aos Tribunais
seria muito difícil.
Expostas tais conclusões, optamos por analisar o Chamamento
Público n. 01 SEDS/CEI/2016, do Conselho Estadual do Idoso de São
Paulo (SEDES-SP, 2016) e seus projetos beneficiados.
Estabelecido pela Lei estadual n. 5.763/1987 e fundamentado
na Lei estadual n. 12.548/2007, o Conselho Estadual do Idoso (CEI) é
um órgão deliberativo de composição paritária, vinculado à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social. Um de seus papeis é a formulação de diretrizes e a promoção, em todos os níveis da administração
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pública direta e indireta, de atividades que visem a busca de parcerias
com os órgãos públicos e instituições da sociedade civil com foco na
execução dos seus objetivos e zelando pelo cumprimento da política
concernente à pessoa idosa.
O Edital de Chamamento Público nº 01 SEDS/CEI/2016 tinha
por finalidade a seleção de propostas para celebração de parcerias do
Estado de São Paulo, por intermédio da SEDES-SP, com OSCs mediante formalização de termos de fomento, e de propostas para celebração
de convênios com Municípios paulistas, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, envolvendo a transferência de
recursos financeiros do Fundo Estadual do Idoso, conforme condições estabelecidas no próprio Edital.
Vale ressaltar que o Edital foi publicado quando já estava vigente o Marco Regulatório Organizações da Sociedade Civil (MROSC).
Esse Marco é uma agenda política ampla, que tem como desafio aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às OSCs e suas
relações de parceria com o Estado.
A uniformização de objetos e custos constitui uma das principais ferramentas do MROSC, visando um melhor controle de resultados. Com transparência na divulgação dos custos envolvidos na parceria, o poder público conta com um instrumento que permite uma
análise focada em resultados efetivamente alcançados (ENAP, 2019).
Com a entrada em vigor do Marco Regulatório, os órgãos da
administração pública também contam com uma norma que garante maior clareza e segurança aos procedimentos que envolvem as
parcerias com as organizações da sociedade civil. Para isso, deverão
adaptar-se às novas regras, que exigem maior planejamento, capacidade operacional e capacitação de pessoal, obrigatoriedade de realizar chamamento público, transparência ativa, ações de comunicação,
desenvolvimento de programas de formação e criação de instâncias
de participação social próprias para o debate sobre fomento e colaboração com OSC.
Na esteira do Marco Regulatório, surgiu uma oportunidade
para os órgãos de controle exercer um papel focado na efetividade das
ações entre Estado e OSCs. Por meio de uma lógica de acompanhamento da execução da parceria ao longo de todas as suas etapas, as
parcerias podem ser fiscalizadas com um olhar preventivo e qualitativo. O controle deve considerar os efeitos gerados nos beneficiários das
parcerias, por meio de pesquisas de satisfação e demais medidas que
demonstrem a efetividade das ações.
Neste contexto, os autores analisaram o Edital e os Planos de
Trabalhos aprovados no âmbito do Chamamento Público de 2016 do
CEI. No que tange ao atendimento ao item 42 da Lei n. 13.019/14, não
foram localizados pareceres com os resultados alcançados por meio
das parcerias, os impactos econômicos ou sociais e, especialmente, a
divulgação do grau de satisfação do público beneficiado pelo projeto.
Assim, ficou evidenciado que a aplicação do controle por efetividade
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de ações de políticas públicas por meio de parcerias com OSCs ainda
precisam se ajustar para que atendam efetivamente os preceitos do
Marco.
Corroborando a análise, Seara e Cazumbá (2018), afirmam que
o atendimento da Lei n. 13.019/14 não vem sendo observado na prática. Segundo os autores, as parcerias firmadas entre Estado e Sociedade Civil estão sendo analisadas pelos órgãos de controle e fiscalização
com maior ênfase nas exigências relativas à apresentação de formulários e documentos, conferindo um destaque ainda maior às prestações de contas financeiras. A mudança de comportamento e cultura
institucional a partir do MROSC se trata de um processo lento que acaba resultando em uma incapacidade de realização do monitoramento
e acompanhamento das parcerias conforme legislação vigente.

Descrição do problema
Os 19 planos de trabalho das OSCs selecionadas para execução de projetos do Edital de Chamamento Público n. 01 SEDS/CEI/2016 foram
analisados para compreender como o controle por efetividade se aplica neste contexto. Todos os itens dos planos de trabalho foram verificados de acordo com o modelo previsto em Edital. Após ampla análise
acerca das parcerias firmadas, foram observados diversos fatores que
não contribuem para verificação da real efetividade dos programas
previstos no objeto do Edital. Há que se pontuar que a disponibilização desses Planos de Trabalho demonstra transparência por parte do
Poder Público, no entanto não foram encontradas informações nos
sites das OSCs contempladas quanto aos respectivos projetos.
Verificou-se que as propostas não apresentam indicadores que
permitam o monitoramento dos resultados do projeto, e quando o
possuem, não há metas que permitam uma aferição dos resultados
coletados, como no exemplo abaixo:
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imagem 1 – Plano de Trabalho da Associação Centros Etivan – SP, Projeto 118 –
Profissão repórter 60+ – Processo SEDS 2303/17.
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Não é possível a avaliar a efetividade das ações sem a definição
adequada de indicadores e metas logo no início do projeto, como se
verificou nos planos de trabalho acima. Infere-se, a partir dos indicadores e metas apresentados pelas OSCs, uma baixa compreensão das
organizações no conhecimento necessário para definição de bons indicadores, ou ainda, um comportamento de não se definir indicadores mensuráveis e que permitiriam o questionamento futuro da efetividade das ações realizadas pelo próprio Conselho Estadual do Idoso¹
ou por órgãos de controle.
Além disso, não foram encontradas informações sobre a execução, resultados ou avaliação do público-alvo dos projetos no site do
Conselho Estadual do Idoso ou no site e redes sociais das próprias organizações.
Por fim, ressalta-se que a diversidade dos tipos de projetos apresentados no Edital dificulta a definição de indicadores padrão, o que
permitiria uma comparação das ações entre as OSCs.

Formas de soluções
A partir da análise dos planos de trabalho e do contexto em que se dá a
celebração da parceria com as OSCs, são sugeridas as seguintes ações
que permitam a implementação gradual, progressiva e educativa para
um controle por efetividade dos projetos do Conselho do Idoso do Estado de São Paulo.
1. Realização de duas audiências públicas. O objetivo da primeira é
apresentar os objetivos do Edital a potenciais participantes, com espaço para perguntas e respostas, permitindo maior compreensão e
entendimento do que se propõe o Edital de Chamamento. A segunda audiência tem o objetivo de capacitar os potenciais participantes
do Edital na elaboração de indicadores para as propostas a serem
apresentadas, ministrado por membro do Conselho ou especialista
a ser convidado.
2. Número de indicadores por plano de trabalho limitado, visando a
criação de uma cultura de monitoramento tanto das OSCs proponentes, como da avaliação dos dados gerados pelo Conselho.
3. Formação de um Comitê responsável pela avaliação dos indicadores das propostas apresentadas pelas OSCs, garantindo a qualidade
e a adequação à realidade da proposta;
4. Previsão, por parte das OSCs, da participação do público beneficiário na elaboração da proposta, na execução das ações e na avaliação
final dos resultados;

1. Secretaria de
Desenvolvimento Social
do Estado de São Paulo.
Conselho Estadual
do Idoso. Disponível
em: http://www.
desenvolvimentosocial.
sp.gov.br/conselhoestadual-do-idoso/
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5. Inclusão no Edital de incentivo à articulação das ações propostas
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A inclusão de metas
do ODS nos planos de trabalho pode ser mais um dos critérios de
avaliação das propostas recebidas;
6. Melhoria do portal do Conselho do Idoso na transparência das prestações de conta durante a fase de execução das propostas (não encontradas no site em julho de 2020), promovendo transparência e
maior controle social.

Conclusão
As possíveis soluções propostas acima têm por objetivo estimular uma
mudança de cultura junto os atores envolvidos: OSCs proponentes,
Conselho do Idoso, Secretaria à qual o Conselho está administrativamente vinculado, órgãos de controle etc. Essa mudança deverá ser
progressiva, e em cada processo de Chamamento os instrumentos
para estimular esta mudança devem ser aprimorados. As melhorias
implementadas pelo Conselho Estadual do Idoso, após avaliação de
seus resultados, podem ser apropriadas por outras entidades públicas
e privadas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de uma metodologia que poderá ser replicada para demais áreas e esferas.
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______. Lei n. 12.548, de 27 de fevereiro de 2007. Consolida a legislação relativa ao idoso. Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2007/lei-12548-27.02.2007.html.
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Resumo
O artigo tem por objetivo discutir a necessária incorporação do controle social e
a gestão de riscos na política pública de esporte e lazer em Osasco (SP). Propõe-se a intrincação entre o controle social e a gestão de riscos como um possível
aperfeiçoamento do Programa Agita Osasco, buscando a agregação, proteção e
entrega de valor na realização das suas atividades.
Entende-se como gestão de riscos aquilo que o Tribunal de Contas da União
(TCU) define como um conjunto de atividades coordenadas para identificar,
analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. É o processo que visa conferir razoável segurança quanto ao alcance dos objetivos (TCU, 2018, p. 12, apud BARRETO;
VIEIRA, 2019, p. 100). Já o controle social pode ser definido como a participação
da sociedade civil organizada ou não no planejamento, execução e fiscalização
das políticas públicas. Portanto, a utilização do controle social como ferramenta e
mecanismos de ação sobre os riscos é um fator inovador na discussão da gestão
de riscos tratada neste artigo.

Introdução
O Município de Osasco está localizado na sub-região Oeste da Região
Metropolitana de São Paulo, com população estimada (2019) em aproximadamente 700 mil habitantes1. O município posiciona-se em segundo lugar no ranking do PIB paulista, alcançando a sexta posição
no ranking do PIB nacional em 20172.
Segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020, Osasco tem o
orçamento para o exercício de 2020 de pouco mais de R$ 3,22 bilhões,
com a alocação de aproximadamente R$ 38,3 milhões para as despesas com o desporto e lazer (OSASCO, 2019).
planejamento estratégico / eixo esporte, cultura e lazer
A gestão de Osasco tem o seu planejamento estratégico baseado no
Plano Plurianual (PPA) vigente, correspondente ao quadriênio 20182021. Além deste instrumento, o município também possui planos
municipais setoriais, como os de Saúde, Educação, Assistência Social,
Segurança Alimentar e Nutricional, Segurança Pública, Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, Mobilidade Urbana, entre outros.
O PPA 2018-2021 é dividido por 11 eixos, sendo eles: 1- Saúde;
2- Educação; 3- Segurança e ordem urbana; 4- Mobilidade urbana e
transportes; 5- Zeladoria e infraestrutura urbana; 6- Modernização da
gestão; 7- Esporte, Cultura e Lazer; 8- Habitação; 9- Desenvolvimento
urbano, econômico, social e trabalho; 10- Meio ambiente e sustentabilidade e 11- Assistência e inclusão social, direitos humanos, igualdade racial e de gêneros. Os eixos são transversais e conversam entre si,
prevendo ações inter e multidisciplinares.
O artigo está direcionado para o Eixo 7-Esporte, Cultura e Lazer,
buscando discutir os seguintes problemas marcados em negrito:

1.  Agência de
Notícias IBGE.
IBGE divulga as
estimativas da
população dos
municípios para
2019. 28 ago.
2019. Disponível
em: https://
agenciadenoticias.
ibge.gov.br/
agencia-sala-deimprensa/2013agencia-de-noticias/
releases/25278ibge-divulgaas-estimativasda-populacaodos-municipiospara-2019.
2. CORREIO
PAULISTA. Osasco
tem o 6º maior PIB
do país, aponta
IBGE. 13 dez.
2019. Disponível
em: https://
correiopaulista.com/
osasco-tem-o-6omaior-pib-do-paisaponta-ibge/.
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tabela 1 – problemas caracterizados e priorizados no eixo
7- esporte, cultura e lazer
Código

Problema

7.1

Concentração de equipamentos públicos de esporte, lazer e
cultura na região central do município.

7.2

A acessibilidade de pessoas com deficiência aos equipamentos
públicos é muito precária.

7.3

Estoque de projetos já elaborados que ainda precisam ser
concluídos no município.

7.4

Necessidade de planejar a longo prazo os grandes eventos
culturais e esportivos do município.

7.5

Baixa participação nas atividades de cultura e esporte.

7.6

A estrutura organizacional das secretarias ligadas a esporte,
lazer e cultura inadequada para fazer frente aos novos desafios
do município nestas áreas, especialmente no tocante à geração
de informação e dados sobre estes temas.

7.7

Necessidade de novos programas e projetos visando atender
a uma demanda por cultura e lazer que não é coberta
atualmente.

7.8

Necessidade de aprimoramento do controle social no esporte,
cultura e lazer.

7.9

Baixa parceria com os entes externos (iniciativa privado, governo
federal e estadual).

Fonte: PPA 2018-2021 de Osasco (2018, pp. 173-174), adaptado pelos autores.

2.2 programa agita osasco
O Programa Agita Osasco (PAO) é uma ferramenta de cumprimento
das metas do Eixo VII do PPA 2018-2021. O Programa é intersecretarial, mobilizando as Secretarias Municipais de Cultura, Meio Ambiente, Trabalho e Inclusão, Assistência Social e Esporte, e unifica ações
para democratizar e descentralizar o acesso da população às atividades físicas, esportivas, culturais e de lazer, estimulando a convivência
social, sustentabilidade, saúde pública e a qualidade de vida dos munícipes.
Visando atender as metas estabelecidas no seu planejamento
estratégico, o Agita Osasco busca cobrir os pontos não atendidos nas
etapas seguintes, atendendo a todos os 60 bairros do município, priorizando as comunidades menos favorecidas, ampliando a curto, médio e longo prazo a capacidade de público.
As atividades têm cronograma semanal e acontecem nos equipamentos públicos previamente anunciados pela Prefeitura. As ações
são contínuas e semanais, embora devido ao cenário nacional e mundial de pandemia, as atividades foram suspensas.
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O Programa tem por finalidade promover qualidade de vida e
de saúde pública por meio do esporte, buscando ressignificar o uso
dos equipamentos públicos com a criação de novos vínculos entre a
gestão pública e o munícipe.
Dentre as atividades ofertadas nos equipamentos, estão o alongamento, ginástica (zumba, pilates, hidroginástica, yoga, rítmica),
esportes coletivos (futebol, futsal, basquete, vôlei), esporte inclusivo
(vôlei adaptado), lutas (capoeira, artes marciais), atividades culturais
(música, teatro, danças, artes plásticas), oficinas (artesanato, inclusão
digital, entre outras), aulas de educação ambiental (plantio de mudas,
reciclagem, agricultura urbana) e ações voltadas à saúde (campanhas
de saúde preventivas).

Descrição do problema
Com a falta de mapeamento de riscos na elaboração da política de esporte e lazer, a vulnerabilidade para o atendimento efetivo esteve presente em todo o seu processo, o que inviabilizou o alcance de objetivos
qualitativos e quantitativos, não resolvendo o problema da baixa adesão pela população osasquense e do não exercício do controle social
na política.
A falta de gestão de riscos compromete desde a fidedignidade
dos critérios até a fiscalização do contrato. Devido à dimensão geográfica do município, torna-se dificultoso a execução da fiscalização de
contratos, visto que o deslocamento entre as atividades que ocorrem
simultaneamente só seria possível com um amplo planejamento das
rotinas dos fiscais. Tal afirmação se dá pela possibilidade de ocorrer
danos ao erário em pagamentos por serviços não usufruídos pela população.

O que precisa mudar?
Para que os objetivos do PAO sejam alcançados, é necessário um mapeamento de todos os riscos existentes, pensando na agregação de
valores, na entrega de um serviço de qualidade a população usuária
e identificando o que deu errado em todo o seu processo que ainda
vigora.
A utilização das três linhas de defesa da estruturação da governança – que identificam os principais fatores interventores no ambiente interno e externo, redefinem os seus objetivos e criam critérios
de avaliação dos riscos – precisam estar presentes no novo fluxo do
programa. Utilizando da comunicação e consulta para atender as necessidades e objetivos de todas as etapas em que não foi possível no
atual modelo.

33

Visão aplicada de implementação
A mudança no setor público é desejada por muitos, mas realizada por
poucos por várias razões. Uma delas é a própria natureza complexa
das questões públicas. O projeto de remodelagem do Programa Agita
Osasco é formado por um tripé de boa governança, onde há a conjunção da gestão de risco com o controle social e a integridade como fórmula coesa para o alcance de objetivos sustentáveis.
A busca de uma fórmula para trazer uma solução instantânea
para todo o planeta é impossível, dadas as particularidades e dinâmicas locais, o que impede a mera replicação de modelos. No entanto,
existe um padrão em várias iniciativas ao redor do mundo que nos leva
a crer que ainda há uma esperança: a participação do cidadão.
Mais do que um atributo predefinido, a cidadania é uma prática
em construção. A participação do cidadão exige uma base ética de responsabilidade do indivíduo que molda seu futuro no contexto do bem
comum. Ele cria uma relação de mão dupla desenvolvida por instituições públicas e cidadãos e é baseada no princípio da coparticipação.
Diante da complexidade de muitos problemas públicos e da necessidade de maior participação cidadã nas diversas fases de implementação, incluir os mais interessados no sucesso da política em todo
o seu processo de concepção, gestão e avaliação é uma inovação que
se faz necessária.
Barreto e Vieira (2019, p. 97) afirmam que “a gestão de riscos é
fundamental para apoiar os agentes da governança das agências públicas no cumprimento de suas responsabilidades de gerar, preservar
e entregar valor público em benefício da sociedade”. Sendo assim,
entendemos que a gestão de riscos agrega valor e busca garantir que
os objetivos pretendidos sejam alcançados de forma integrada à boa
governança.
A proposta de utilização de gestão de riscos na remodelagem
do Programa Agita Osasco objetiva haja maior agregação de valor na
entrega da política de esporte e lazer à sociedade, garantindo uma ampliação dos resultados positivos.
“A estrutura de gestão de riscos é a maneira como a
entidade se organiza para gerenciar os riscos de sua
atividade, representando o conjunto de componentes
e arranjos organizacionais para a concepção, a
implementação, o monitoramento, a análise crítica e a
melhoria contínua da gestão de riscos por meio de toda
a organização, incluindo a política de  gestão de riscos, os
manuais, os recursos, a definição de responsabilidades e
objetivos que permitirão incorporar a gestão de riscos em
todos os níveis da organização”
(ABNT, 2009; apud TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2018,
p. 53).
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Ao adotar a gestão de risco como mecanismo de remodelagem,
os efeitos nocivos ao programa tornam-se palpáveis com ações prévias
e mitigadoras durante o seu curso.
No setor público, a gestão de riscos tem como objetivo
permitir às agências públicas lidar de modo eficaz com
a incerteza e seus riscos e oportunidades associados,
reforçando sua capacidade de criar valor e oferecer serviços
mais eficientes, eficazes e econômicos, considerando valores
como equidade e justiça
(INTOSAI, 2007; apud BARRETO; VIEIRA; 2019, p. 106)

Quando a agenda pública direciona as suas ações com base no
planejamento estratégico, na governança e na gestão de riscos seus
objetivos são mais viáveis com resultados sustentáveis e agregados de
valores.
A boa governança requer um diálogo entre a sociedade civil,
usuária das políticas públicas, e o Estado - formulador de políticas , a
partir do controle social.
Concebe-se o controle social, não somente como uma luta
legal por um direito adquirido mas como a potencialidade
e criatividade dos usuários na elaboração da política, já que
são estes os que realmente sabem, por perceberem no
cotidiano, como deve ser uma política pública e quais as
falhas atuais dos serviços. (BRAVO; MENEZES, 2011, p .30)

O controle social estará alocado em dois momentos do projeto e com funções inovadoras nas ações na gestão do risco do PAO. A
primeira, como uma ferramenta prévia aos riscos da reformulação da
política, em que pese a sua construção por meio de uma cogestão. A
segunda, como mecanismo mitigador, agindo como fiscalização/auditoria na execução do PAO.
A elaboração de uma matriz de gestão de riscos para a remodelagem do PAO tem em sua estruturação um fator inovador, que é o
controle social. A gestão de risco na agenda pública se limita apenas
aos riscos de implementação, e principalmente aos processos licitatórios. O estudo preliminar é importante para que uma política pública
seja implementada de modo a alcançar seus objetivos previstos, pois
quando o controle social é utilizado na gestão dos riscos, há uma apropriação de um forte mecanismo de controle de efetividade desta.
Ao levantarmos os riscos inerentes ao PAO, o que mais chama a
atenção são os riscos de formulação do Programa. A falta de mecanismos
de controle da sua efetividade e possíveis danos ao erário por processos
de fiscalização que podem não ser tão eficientes. “O reconhecimento dos
riscos e das oportunidades é um fator inerente ao processo decisório e à
gestão das agências públicas” (BARRETO e VIEIRA, 2019, p. 98).
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Na Figura abaixo, segue uma pequena amostragem dos riscos
que poderão compor a matriz da gestão dos riscos de reformulação.
tabela 1 – análise de risco do programa agita osasco (pao)
PLANEJAMENTO
RISCO

NÍVEL DO
RISCO

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO

Escolha das atividades
em desacordo com a
necessidade local

Alto

Prévia

Consulta pública para
mapeamento de acordo
com a demanda e realidade
local

RISCO

NÍVEL DO
RISCO

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO

Baixa participação nas
atividades

Alto/
Médio

Mitigadora

Incentivos à participação
nas atividades por meio de
gamificação

Falta de fiscalização
da realização das
atividades pelos
profissionais
contratados

Médio

Prévia

Ferramentas que permitam
check-in e check-out
durante as atividades

Falta de controle da
qualidade dos serviços
prestados

Médio

Prévia

Formulários de controle de
satisfação dos usuários

RISCO

NÍVEL DO
RISCO

RESPOSTA AO RISCO

AÇÃO

Não alcançar
indicadores suficientes
que permitam
monitorar o PAO para
uma nova edição

Alto

Mitigadora

Acompanhamento dos
formulários de controle de
satisfação dos usuários

EXECUÇÃO

MONITORAMENTO

Elaboração dos autores.

A construção de um programa sem o conhecimento da realidade local incute ao risco de não ser algo bem aceito pela comunidade,
resultando em uma política ineficiente que não considerando a real
demanda de seus potenciais usuários, formulada de cima para baixo e
pouco participativa na sua concepção.
Trazer a sociedade para a matriz da gestão dos riscos busca resolver três dos problemas já previstos no do Eixo VII, do Planejamento
Estratégico de Osasco, no qual é possível: a) evitar a baixa participação
nas atividades de cultura e esporte (problema 7.5); b) suprimir a necessidade de novos programas e projetos visando atender a uma demanda por cultura e lazer que não é coberta atualmente (problema 7.7) e c)
aprimorar o controle social no esporte, cultura e lazer (problema 7.8).
36

“Quando a gestão de riscos é corretamente implementada,
de forma sistemática, estruturada e oportuna, gera
benefícios que impactam diretamente cidadãos e outras
partes interessadas da organização ao viabilizar o adequado
suporte às decisões de alocação e uso apropriado dos
recursos públicos, o aumento do grau de eficiência e eficácia
no processo de criação, proteção e entrega de valor público,
otimizando a conformidade e o desempenho, elevando os
resultados entregues à sociedade” (TCU, 2017a, p. 10. apud
BARRETO; VIEIRA, 2019, p. 98)

Não foi possível identificar e mensurar todos os riscos existentes no PAO neste artigo. Contudo, na elaboração da matriz de gestão
de riscos haverá uma imersão mais detalhada e com um redesenho
mais assertivo quanto a todo o Programa e seus subprocessos, bem
como sua publicização na íntegra posteriormente.

Conclusão
A criação de uma política pública que traga uma mudança social profunda no ambiente municipal é uma tarefa complexa. Ao analisar o
Programa Agita Osasco, conclui-se que a multiplicidade de atores envolvidos na implementação dessa política pública pode ser utilizada
a seu favor. Ao se adaptar à realidade local, a viabilidade em termos
de planejamento, gestão de riscos, garantia da participação popular
e ações prévias e mitigadoras aos riscos encontrados, bem como uma
forte relação de confiança e não hierarquia entre o time gestor da política, os professores contratados e os cidadãos, a Prefeitura de Osasco
conseguirá atingir seu objetivo. A readaptação do programa ao contexto atual requer a revisão desses elementos para que os agentes possam
retornar a contribuir profundamente para a saúde e o bem-estar da
comunidade local.

Referências
BRAVO, Maria; MENEZES, Juliana. “Participação popular e controle social na saúde”. In.: ______ (Orgs.). Saúde na atualidade: por um sistema único de saúde estatal, universal, gratuito e de qualidade. Rio de
Janeiro: UERJ, Rede Sirius, 2011. Disponível em: https://www.adufrj.
org.br/wp-content/uploads/2013/03/Revista_cadernos_de_Saude_PAGINA.pdf.
OSASCO. Lei n. 5.046, de 27 de dezembro de 2019. Estima a Receita e
Fixa a Despesa da Administração Direta e Indireta no Município de
Osasco para o exercício de 2020, na forma que especifica. Disponível
em: http://leismunicipa.is/drxvp.
37

OSASCO, Prefeitura Municipal. Plano Plurianual 2018-2021 – Caderno Técnico. 2018. Disponível em: http://www.seplag.osasco.sp.gov.br/
Content/uploads/publicacao/ppa/Texto%20Completo%20da%20Lei.
pdf.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Referencial básico de gestão
de riscos. Brasília: TCU, Secretaria Geral de Controle Externo, 2018.
Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/referencial-basico-de-gestao-de-riscos.htm.
VIEIRA, James; BARRETO, Rodrigo. Governança, gestão de riscos e integridade. Brasília: Enap, 2019. Disponível em: https://repositorio.
enap.gov.br/bitstream/1/4281/1/5_Livro_Governan%C3%A7a%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20e%20Integridade.pdf.

38

Plataforma de coleta
de dados em tempos
de pandemia:
A ótica do
governo aberto
e da regulação
entre empresas
e setor público
——————————————————————
Eliane Simões
Inês Priza
Luiz Maurício Pereira
Marcelle Macedo
Thiago Paixão
——————————————————————
mentoria
Marcelo Mota
Resumo
Este artigo pretende analisar a efetividade do uso de dados da população coletados por aplicativos que tenham como fim o monitoramento de situações de crise,
como a pandemia do novo coronavírus. Considerando que essas ferramentas utilizam dados sensíveis disponibilizados voluntariamente pelos cidadãos, busca-se
verificar a aplicação dos mecanismos de proteção previstos na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e outros instrumentos afins, avaliando eventual necessidade de regulamentos adicionais, bem como recomendações para evitar que os
usuários destes sistemas sejam prejudicados com a exposição de dados sigilosos
para empresas ou entidades. No decorrer do artigo, também busca-se verificar
outros aspectos da regulação como universalização de acesso, qualidade do serviço e promoção de políticas públicas com foco em comunidades vulneráveis.

Contexto
A informação se tornou um insumo cada vez mais relevante na produção de riqueza e na contribuição para o bem-estar social, fazendo com
que os dados gerados pelos usuários de novas tecnologias ganhem um
valor de mercado crescente aliado à potencial utilidade na formulação de políticas públicas. Um novo modelo de negócio se desenvolveu
com serviços ofertados gratuitamente para usuários que, em contrapartida, entregam seus dados para a empresa fornecedora. Esse modelo trouxe novos desafios, dentre os quais os impactos à privacidade
dos usuários, que nem sempre são bem informados sobre o uso de
seus dados.
É crescente o número de casos relatando vazamentos de dados
pessoais e o seu mau uso por corporações e governos, o que acarreta novos desafios de regulamentação. O uso inapropriado de dados
pessoais causa grandes implicações à privacidade e aos direitos fundamentais, podendo, inclusive, agravar as desigualdades socioeconômicas.
Os atores que produzem as soluções tecnológicas são intermediários entre as telecomunicações e o sistema de navegação em
internet. Enquanto os meios que circundam a internet já possuem
mecanismos regulatórios, essas plataformas e outras ferramentas seguem em busca de um caminho, por vezes autorregulatório, por vezes
aproveitando brechas para adquirir valor econômico pelo seu banco
de dados.
Tais problemas se tornam ainda mais relevantes no contexto de
enfrentamento da Covid-19, em que várias soluções tecnológicas foram propostas para auxiliar as autoridades públicas a desenvolverem
e mensurarem a eficácia de políticas públicas. No Brasil, dados de telefonia móvel foram utilizados para monitoramento do cumprimento
da quarentena e aplicativos como o “Coronavírus SUS”, do Ministério
da Saúde, foram utilizados para realização de uma triagem geral da
população.
Além disso, surgiram apps de planos de saúde que oferecem
consultas por telemedicina – regulamentada durante a pandemia – e
o app Dados do Bem, desenvolvido pela Zoox Smart Data e utilizado
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Prefeitura de Niterói
(RJ) para monitorar sintomas de síndromes respiratórias e Covid-19.
No caso específico do Dados do Bem, foi constatado que o app
solicita mais permissões de uso do que o necessário para o cumprimento de suas funções, e cria um possível conflito de interesse na
parceria público-privado na construção do aplicativo, já que, apesar
de ser declarada a total privacidade dos dados dos usuários, e seu uso
restrito à análise da pandemia e formulação de políticas públicas para
o seu combate, a Zoox desenvolveu uma plataforma de identificação
única de usuários para check-in em hotéis, aeroportos e outras empresas do setor hoteleiro.
40

Privacidade para os pequenos, transparência
para os grandes – Governo Aberto
O movimento de Governo Aberto, que teve o Brasil um de seus maiores
entusiastas e proponentes, no início da década de 2010, trabalha por
maior transparência e participação dos cidadãos nos governos de seus
países e territórios locais. Em consonância com a Open Government
Partnership (OGP), a Controladoria Geral da União (CGU) assim define os quatro pilares fundamentais para que governos estabeleçam
uma relação mais próxima com seus cidadãos1:
• Transparência: as informações sobre as atividades de governo devem
ser abertas, compreensíveis, livremente acessíveis e atender ao padrão básico de dados abertos.
• Participação: o governo deve mobilizar a sociedade para debater, colaborar e propor contribuições que levam a um governo mais efetivo
e responsivo.
• Inovação e Tecnologia: o governo deve reconhecer a importância das
novas tecnologias no fomento à inovação provendo acesso à tecnologia e ampliando a capacidade da sociedade de utilizá-la.
• Controle, Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability):
devem existir regras e mecanismos que estabelecem como os atores
justificam suas ações, atuam sobre críticas e exigências e aceitam as
responsabilidades que lhes são incumbidas.
Apesar da transparência de governos ser um pilar importante
para garantia do equilíbrio nas relações de poder, ela não é suficiente.
Para que a transparência possa alcançar seu objetivo, também se faz
necessário mecanismos que garantam a aplicação dos demais pilares
de governo aberto, em que a participação social ganha um destaque
importante, principalmente para garantir a efetividade do controle e
aplicação dos recursos públicos em políticas públicas que de fato impactem na melhoria de vida das populações mais vulneráveis.

Regulação: garantia dos direitos constitucionais e da
privacidade e proteção de dados
A Constituição Federal (CF) de 1988 restabelece o Estado Democrático
de Direito, reconhece que os poderes emanam do povo e determina
as regras de como esses poderes serão exercidos. A CF reconhece, ainda, o livre exercício da atividade econômica, vinculando esse direito
a qualificações profissionais estabelecidas em lei. Portanto, desde
seu princípio, a lei maior indica que o Estado promoverá as regulações necessárias para resguardar os princípios do Estado Brasileiro,

1.  
CONTROLADORIA
GERAL DA
UNIÃO (CGU). O
que é Governo
Aberto. 11 dez.
2014. Disponível
em: https://www.
gov.br/cgu/pt-br/
governo-aberto/
governo-abertono-brasil/o-que-egoverno-aberto.
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2.  BRASIL. Lei
n, 12.965, de
23 de abril de
2014. Estabelece
princípios,
garantias, direitos
e deveres para o
uso da Internet no
Brasil. Disponível
em: http://www.
planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato20112014/2014/lei/
l12965.htm.
3. ______. Lei
n.13.709, de 14
de agosto de
2018. Lei Geral
de Proteção de
Dados Pessoais
(LGPD). Disponível
em http://www.
planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato20152018/2018/lei/
L13709.htm.
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inclusive instituindo mecanismos para exercer os poderes normativos, de outorga, de fiscalização, de sanção, de penalização criminal,
de resolução de conflitos e de recomendação. É, portanto, legítimo ao
Estado Brasileiro e aos entes federativos por lei delegados, o exercício
da regulação, inclusive das atividades econômicas e da relação entre
empresas e poder público.
Considerando os casos de uso de dados mencionados anteriormente, pode-se perceber quão valoroso é um banco de dados que
reúna informações pessoais e sensíveis de usuários de diversos aplicativos. Nesta esteira, o estabelecimento de regras claras que delimitem o uso de dados, seu armazenamento e o compartilhamento das
informações é essencial para a manutenção dos direitos individuais
previstos na Constituição.
O ordenamento jurídico brasileiro acolhe a regulamentação
deste tema com o Código de Direitos do Consumidor, o Marco Regulatório Civil da Internet2 e, mais recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados3, ainda em fase de implantação, com normativas mais
detalhadas do ponto de vista da proteção de dados pessoais. A LGPD
prevê a instituição de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD), que acumulará os poderes de fiscalização, sanção, conciliação e recomendação no que tange ao atendimento dos critérios estabelecidos pela legislação brasileira quanto à coleta, armazenamento,
uso, compartilhamento e tratamento de dados. A ANPD estará vinculada diretamente à Presidência da República, terá autonomia técnica,
será composta por conselho diretor, corregedoria, ouvidoria, órgão de
assessoramento jurídico próprio, unidades administrativas e especializadas necessárias à aplicação da LGPD e ainda, por um colegiado de
23 titulares (seis representantes do Poder Executivo Federal, um de
cada casa do Congresso Nacional, um do Conselho Nacional de Justiça, um do Conselho Nacional do Ministério Público, um do Comitê
Gestor da Internet no Brasil, quatro da sociedade civil com comprovada atuação no setor de proteção de dados pessoais, quatro de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, e quatro de entidade
do setor empresarial ligado à área de tratamento de dados pessoais).

Políticas Públicas e Grupos Vulneráveis
De um modo geral, as políticas públicas endereçadas para grupos sociais vulneráveis apresentam caráter assistencialista e não cuidam de
construir ferramentas inclusivas e que atentem para o fortalecimento da universalização de acesso a direitos, o que promove a exclusão
social. As necessidades efetivas dos grupos vulneráveis são invisibilizadas e a atuação do Estado é dirigida à população em geral que tem
acesso a condições diferenciadas. Isso é especialmente presente no
uso dos dados coletados, que desconsidera a necessidade de ações
afirmativas e inclusivas dirigidas a esses grupos, reconhecendo sua
existência e necessidades específicas.

Descrição do problema
As normativas legais regulatórias previstas parecem insuficientes e
ainda não estão oficialmente em vigor, bem como os mecanismos de
fiscalização aparentam não serem totalmente eficientes para inibir o
uso inapropriado de dados pessoais dos cidadãos.
Qual é o limite para o Estado fornecer dados dos cidadãos para
a iniciativa privada criar soluções que atendam o interesse público?
Plataformas privadas e comerciais devem ser financiadas com dinheiro público enquanto já existem soluções abertas já criadas por universidades públicas, e, portanto, já financiadas com recurso público? De
que maneira pode ocorrer a participação do cidadão nos processos de
regulação, tanto na fase de coleta dos dados até a etapa final de controle do uso? Nem sempre as informações coletadas retornam ao cidadão na forma de políticas públicas que fortaleçam o enfrentamento
de crises, sobretudo a pandemia do Covid-19. Essas são algumas das
questões discutidas nesse estudo.
Partindo da perspectiva que essas ferramentas utilizam dados
sensíveis disponibilizados voluntariamente pelos cidadãos e sua importância nesse contexto de crise, tomando como referência a pandemia atual, pretende-se verificar quais instrumentos ou poderes regulatórios, instituídos entre as competências do Estado (ABAR, 2019)
poderiam ser utilizados para:
a) aumentar o nível de proteção de dados, complementando a regulamentação prevista na LGPD, ampliando assim os poderes normativos, de outorga, de fiscalização e sancionatório, refletindo sobre
a eventual necessidade de regulamentos adicionais para evitar que
os usuários destes sistemas sejam prejudicados com a exposição de
dados sigilosos para empresas, bem como gerando procedimentos
mais eficientes para estabelecimento de parcerias público-privadas
para a formulação de aplicativos e, também para autorização do uso
de dados por parte do cidadão;
b) promover a universalização do serviço, com a ampliação do acesso
de maior parcela da população a este tipo de ferramentas, com foco
nos grupos vulneráveis;
c) garantir a qualidade do serviço prestado, por meio de mecanismos
que verifiquem a eficiência das informações coletadas para um
diagnóstico confiável e avaliações competitivas de usabilidade;
d) utilizar os dados coletados para o desenvolvimento de políticas públicas tanto para a gestão da pandemia como para outras áreas de
atuação governamental, sobretudo em situações de crise.
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e)  estabelecer meios de monitoramento de todo o processo, a partir
de construção de procedimentos participativos, com atuação direta
dos usuários das ferramentas tecnológicas e beneficiários das políticas públicas decorrentes, ampliando assim as capacidades do
Estado de fiscalização, de conciliação de interesses e de recomendação.
A fim de verificar o alcance do uso dessas ferramentas e o quanto tais
usuários conhecem acerca dos riscos e necessidade de controle de uso
de dados, foi realizada enquete, entre 15 e 25 de julho, por meio de
lideranças comunitárias e agentes de saúde, cujos contatos os autores
desse estudo dispunham, direcionados às comunidades dos Bairros
Cota (Cubatão/SP), Bairro dos Pimentas (Guarulhos/SP), Vila Brasilândia (Zona Norte) e Jardim Pantanal (Zona Leste) na cidade de São
Paulo, e dos estados de Minas Gerais, Sergipe, Bahia, Alagoas, Paraná
e Rio Grande do Sul. A pesquisa recebeu 91 respostas, das quais, entre
os mais vulneráveis, apenas 35,2% acessaram aplicativos e plataformas relacionados à pandemia. Quanto à preocupação sobre o uso indevido e ao conhecimento dos termos de privacidade e uso dos dados,
apenas 24,2% afirmaram ler e ter conhecimento de como seus dados
são utilizados.
Ainda que se trate de uma amostra pequena, pode-se perceber
que a maior parte dos representantes de grupos vulneráveis contatados
não acessou ferramentas tecnológicas relacionadas à pandemia e não
atentou para a questão da autorização e uso dos dados fornecidos. Esse
achado corrobora o problema em questão e a necessidade de se aprimorar o controle do uso dos dados e demais aspectos já mencionados.

O que precisa mudar?
A LGPD pode até ser competente na proteção dos dados, mas é preciso
construir outros instrumentos complementares para regular aspectos
relativos à qualidade e universalização do serviço e, sobretudo, sua
utilização para definição de outras políticas públicas para apoiar as
comunidades mais vulneráveis. A LGPD se enquadra como um excelente instrumento normativo do Estado Regulador e, eventualmente,
também de outorga e de fiscalização. Mas, como os outros poderes
(sancionatório, de conciliação e de recomendação) poderiam dar suporte às soluções propostas neste estudo?
Salienta-se que os dados obtidos na pesquisa junto aos usuários
demonstraram que o uso desse tipo de ferramenta tecnológica ainda
é de baixo alcance; portanto, parece que sua utilização para fortalecer
o combate à pandemia junto aos grupos vulneráveis não é de grande
eficiência. E ainda, se considerarmos a totalidade dos respondentes
(vulneráveis e não vulneráveis), 75,9% dos entrevistados admitiram
não ler ou não entender os Termos de Uso e/ou Política de Privacidade
em qualquer aplicativo. Ao mesmo tempo, um total de 75,8% dos res44

pondentes (de toda a amostragem) relataram não ter conhecimento
sobre o uso desses dados, e explicitaram que temem o uso indevido
dos mesmos.
Os respondentes indicaram, dentre as queixas mais comuns no
uso de aplicativos: não oferecer informações sobre socorro em caso de
apresentar sintomas de Covid-19; impossibilidade de acesso à informações regionais e informações confiáveis. Entre as sugestões mais
frequentes para melhoria das ferramentas, foram indicadas: acesso
mais fácil, linguagem popular, clareza nas informações, um canal de
comunicação entre usuário (chat, call center) e administrador do aplicativo, mais visibilidade, fácil acesso e compreensão das políticas de
privacidade e dados.
Essas respostas endereçam necessidades importantes de aprimoramento na formulação dessas ferramentas e as demandas dos
usuários para que sejam mais aplicadas ao fortalecimento das pessoas para enfrentamento da pandemia.
Há diversas iniciativas em curso, desenvolvidas por organizações não governamentais e universidades, para divulgar ferramentas tecnológicas, de produção e de difusão de informações.
Compartilhando a perspectiva metodológica de Dados Abertos e
com os princípios do Governo Aberto, essas iniciativas buscam contribuir com o enfrentamento da pandemia e gerar subsídios relevantes para apoiar a gestão municipal e também grupos sociais vulneráveis no combate à pandemia. Dentre elas, se destacam: a Open
Knowledge Brasil4, a plataforma Coronacidades5, o LabCidades6,
o DataLabe7 e o Observatório de Favelas8. Todas elas, de diferentes
maneiras, indicam diretrizes que devem ser considerados na formulação de ferramentas tecnológicas para aumentar a eficiência do serviço
prestado, visando sua contribuição direta para políticas públicas, bem
como a possibilidade de controle cidadão do uso das informações produzidas.

Formas de soluções
A partir dos estudos realizados, foram identificadas algumas propostas com diretrizes e recomendações para a produção de ferramentas
tecnológicas para enfrentamento de crises. Essas propostas direcionam-se à atuação da ANPD, quando for implementada a LGPD na
íntegra, bem como ao Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), ao
Observatório de Segurança da Informação, e também a demais instituições que trabalham com a produção de informações com e para as
comunidades vulneráveis, voltadas para o enfrentamento de crises e
que possam contribuir para o empoderamento social.
Essas recomendações estão apresentadas de forma sintética no
diagrama abaixo e também listadas/comentadas a seguir:

4.  Organização da
sociedade civil sem fins
lucrativos e apartidária,
criada em 2013, que atua
nos eixos de advocacy e
pesquisa, inovação cívica
e escola de dados. Mais
informações: https://www.
ok.org.br/.
5. Ferramenta criada pelo
Instituto Arapyaú, Impulso
e Instituto de Estudos para
Políticas de Saúde (IEPS)
que alocaram esforços
para apoiar os governos
municipais parceiros a se
prepararem no combate ao
Covid-19. Mais informações:
https://coronacidades.org/.
6. O Laboratório Espaço
Público e Direito à Cidade da
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade
de São Paulo, desenvolve
pesquisa e extensão por
meio de dois núcleos
de atuação: Estudos da
Paisagem e Direito à Cidade.
Maiores informações: http://
www.labcidade.fau.usp.br/.
7. Laboratório de narrativas
guiadas por dados, que
busca reconstruir o
imaginário da cidade e dos
habitantes que moram
nela a partir das favelas
e periferias cariocas.
Com atuação de jovens
moradores da Maré, na
cidade do Rio de Janeiro,
trabalha em três frentes:
produção de conteúdo,
geração cidadã de dados
e formação. Maiores
informações: https://
datalabe.org/.
8. Organização da sociedade
civil criada em 2001,
fundada por pesquisadores
e profissionais oriundos
de espaços populares,
também com sede na Maré
e com atuação nacional
em pesquisa, consultoria
e ação pública dedicada à
produção do conhecimento
e de proposições
políticas sobre as favelas
e fenômenos urbanos.
Maiores informações: https://
www.observatoriodefavelas.
org.br/.
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figura 1 – síntese das recomendações do presente estudo
elaborado pelos/pelas autores/autoras

Garantia de mecanismos de
universalização de acesso e
direcionamento para atendimento
de necessidades efetivas de
todos os usuários. Diretrizes
obrigatórias para a produção de
ferramentas tecnológicas, de
modo que o investimento público
seja empregado no atendimento a
todos os grupos sociais.

Plataformas produzidas ou
ﬁnanciadas pelo poder público
devem respeitar critérios de
qualidade, incluindo boas práticas
de experiência de usuário para
promover a maior acessibilidade
possível utilizando-se de
linguagem simples.

Objetivos ﬁnais de toda plataforma
ﬁnanciada pelo poder público e das
informações obtidas por meio delas
devem ser a promoção de políticas
públicas efetivas para comunidades e
grupos sociais mais vulneráveis à crise
que a plataforma se destina combater.

Promoção de
Políticas Públicas
Universalização

Qualidade

Estabelecer mecanismos de coregulação; canais de sugestões
e queixas que deverão ter
devolutivas aos usuários.

Tecnologia

Regulação de
Proteção de Dados
e Governo Aberto

Avaliação e
Monitoramento

Contratação

Transparência

Controle

Com tecnologias mais acessíveis,
ﬁca mais fácil publicar
todos os dados gerados pelos
governos e outras instituições
como dados abertos, permitindo
maior transparência

Capilarização de Comitês
Regulatórios, para além da ANPD
com participação de governos,
sociedade civil, academia e outras
instituições aﬁns amplia a
capacidade de controle e ﬁscalização
do estado, gerando co-responsabilização
e controle cidadão: prestação de contas
das ações do poder público e melhor
qualidade de oferta de serviços.

Participação

Com tecnologias mais acessíveis e
dados abertos disponíveis, os
cidadãos podem gerir informação
qualiﬁcada para participar ativamente
da formulação de políticas públicas e
cocriar mecanismos e procedimentos
de enfrentamento de crises em
âmbito local, no território em que
vivem e atuam.

A contratação de serviços privados pelo
poder público só deve ocorrer: em caso
de inexistência de plataformas livres e
abertas para a função e qualidade
desejada, inclusive após checagem em
outras instâncias. O contratado dever
disponibilizar a tecnologia em formato
livre e aberto

Governo Aberto

Estágio atual da tecnologia permite
que o maior número de pessoas tenha
acesso ao maior número de informações
possíveis, portanto, todas as ferramentas
devem ser livres e os dados abertos.

Planejamento e Execução

Outras regulações

Objetivo

Nessa proposição, os diversos órgãos contratantes dos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário devem:
• Contratar serviços privados apenas quando essa se caracterizar como
a melhor forma (sob os pontos de vista de custo/benefício e de estratégia pública) de oferecer o serviço e, caso necessário, fazê-lo a partir
das diretrizes aqui dispostas;
• Toda vez que os aplicativos de empresas privadas forem contratados
pelo governo, passando a receber verba pública de qualquer instância antes da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, e portanto,
sem órgão regulador oficial, a especificação do produto e a prestação
do serviço deverá ser sujeita a avaliação de co-regulação (INTERVOZES, OSERVACOM, DESARROLLO DIGITAL & IDEC, 2020).
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• Em relação à acessibilidade, linguagem amigável e processos formativos, é preciso estabelecer parcerias para universalizar a informação, produzindo, por exemplo, cartilhas de informações acessíveis
à totalidade de usuários que se pretende atender (incluindo pessoas
com deficiência), bem como, desenhar e incluir no processo de formulação das ferramentas ações formativas diversificadas gratuitas
para aumentar a inclusão social de grupos vulneráveis.
• Fornecer contrapartida para os usuários, tais como benefícios imediatos e engajamento durante todo o período de disponibilização do
aplicativo, criando canais de sugestões e de queixa que deverão ter
devolutiva e feedback aos usuários.
• Usar os pressupostos do Governo Aberto na formulação da metodologia e na obtenção e uso dos dados e no seu controle, a partir de demandas dos stakeholders e usuários, e não apenas por iniciativa de
empresas com interesses particulares. Também, seguir recomendação para criação de comitês descentralizados, em âmbitos estadual,
municipal, distrital e comunitário, que garantam o uso dos dados
dentro dos limites da LGPD, prevendo a anonimização das informações de forma a impedir o acesso a dados sensíveis individualizados
e a comercialização destes bancos de dados.
• Exigir a instalação de alertas quanto ao aceite de termos de uso de
aplicativos.
• Resgatar a iniciativa do Portal do Software Público, do Governo Federal, que se destinava a ser um repositório de soluções em software
livre para governos estaduais e municipais de todo o país.
• Investir na formulação de ferramentas tecnológicas que permitam
criar políticas públicas, fornecendo no mesmo aplicativo informações sobre as ações planejadas e acompanhamento das iniciativas,
atender às necessidades dos grupos vulneráveis e dos cidadãos da
periferia, preferencialmente construída com eles e para eles, contendo, por exemplo: protocolos de procedimentos para cada conjunto-tipo de sintomas correlacionados; indicação de rede de atendimento médico com condições adequadas; formas de traçar as redes de
contato de infectados para promover isolamento; redes de economia
solidária integradas (“compre do produtor local”).
Em síntese, recomenda-se a produção de dados abertos com
possibilidade de uso efetivo para subsidiar políticas de enfrentamento da pandemia de maneira que o cidadão possa controlar o uso, junto
com o estado e outros atores, minimizando os riscos. A participação
do cidadão e a intensificação de diversos mecanismos democráticos
são elementos chave para efetivação do processo de regulação do uso
indevido por interesses empresariais.
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