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Cenários – Saúde, educação e desigualdades



Cenários – Economia e gastos 
governamentais



Cenários – trabalho e demandas sociais



Problemas

A construção de uma sociedade resiliente no Brasil exigirá das 
estruturas de governança capacidade para produzir um marco 
regulatório da educação capaz de modificar e incentivas as 
políticas de inovação e ciência e tecnologia.

Mais do que a inclusão social pela simples oferta dos serviços, 
será necessária a ampliação da qualidade desse serviço 
público, de maneira a promover maiores capacidades e 
resiliência da sociedade para o enfrentamento da pobreza.

O fator de risco embutido é considerar que mudanças são 
necessárias no presente para produzir resultados futuros. O 
modelo que analisa a solvência e a liquidez considera o 
espaço fiscal disponível para o governo.

A tendência é que as mudanças populacionais afetem, no 
longo prazo, o emprego, reduzindo a partir de 2035 a força de 
trabalho disponível.



Desafios

Criar condições institucionais para enfrentar as 
mudanças da estrutura social brasileira, com o gradativo 
envelhecimento da sociedade; 

Aprimorar a qualidade e inclusão dos serviços públicos 
em função da mudança estrutural da sociedade 
brasileira para o enfrentamento da pobreza e das 
desigualdades;

Aprimorar a qualidade do gasto público em função do 
menor espaço fiscal; 

Aprimorar a qualidade do governo com o 
enfrentamento da corrupção e melhoria da qualidade 
regulatória.



Reformas de 
governança

Reformas de governança devem estar orientadas 
para ampliar a capacidade do Estado para 
resolver os diversos problemas de ação coletiva 
na sociedade, criar legitimidade política e atuar 
de forma efetiva para criar soluções para 
problemas públicos. 

A entrega de serviços públicos e de políticas 
públicas é o propósito dos arranjos de 
governança, tendo em vista um contexto 
institucional que envolve atores 
interdependentes e múltiplos processos de 
decisão. O paradigma da governança é baseado 
em um estado pluralista



Elementos da 
governança

Estruturas de decisão: Da perspectiva de governança, a 
administração pública é um espaço de democratização do 
Estado. Instrumentos de participação e deliberação e 
estruturas de decisão capazes de envolver as diferentes 
redes de políticas públicas proporcionam capacidade para 
que governos enfrentem os desafios, criando o 
envolvimento dos diversos stakeholders no processo das 
políticas e na co-criação e co-produção de serviços 
públicos. 

Accountability e transparência: Para preservar o interesse 
público nas organizações, instituições de accountability
devem ser autônomas e reconhecidas para supervisionar, 
controlar, corrigir e punir atos ilegais e que atentem 
contra o interesse público. Estas instituições devem 
promover o aprendizado institucional. 

Coordenação: Para a solução de problemas complexos de 
políticas identificados por diferentes stakeholders, não 
basta a disponibilidade de informação, mas também 
estruturas de coordenação durante a formulação e 
implementação de políticas públicas. Reformas de 
governança construíram um mantra: governos precisam 
promover a coordenação.



Por que as 
reformas de 
governança 
são 
necessárias?

Ganhos democráticos por meio da maior inclusão 
dos cidadãos por meio de serviços e políticas;

Ganhos de eficiência e efetividade;

Marcos regulatórios mais claros e precisos;

Maior estabilidade institucional;

Maior prosperidade econômica e social.



Coerência das 
políticas 
públicas

A coerência das políticas públicas é uma abordagem e ferramenta 
para integrar as dimensões econômicas, sociais, ambientais em 
uma estrutura de governança, com o objetivo de promover a 
sustentabilidade em todos os estágios da política doméstica e 
internacional. 

A premissa da coerência e sustentabilidade das políticas públicas é 
que a implementação de ações governamentais deve estar alinhada 
com os objetivos internacionais de desenvolvimento.

A coerência das políticas cria um cenário de ampliação da 
cooperação internacional com o objetivo de promover a 
sustentabilidade. 

A complexidade dos problemas sociais contemporâneos extrapola 
as fronteiras nacionais, demandando mecanismos de cooperação e 
solidariedade sólidos. 



Inovação e 
tecnologias

As estruturas de governança 
devem promover a inovação 

em políticas públicas por meio 
do uso de ferramentas 

digitais. As tecnologias de 
informação e comunicação 
podem promover a maior 

qualidade dos serviços 
públicos e de políticas 

públicas.

Adoção de tecnologias digitais 
em governos, por outro lado, 

demanda estruturas de 
governança para construir 
mecanismos de controle 

sobre o uso e a 
interdependência dos 

diversos stakeholders no 
processo de governança 

digital.

Ferramentas de inteligência 
artificial e internet das coisas 

necessitam de governança 
para a proteção da 

privacidade, realização de 
direitos e garantias para o 

desenvolvimento. 

Além disso, a governança 
digital deve assegurar o 

envolvimento dos diversos 
stakeholders em problemas 
de ordem global, tal como a 

cyber segurança. 



Ferramentas 
de gestão

Definição de prioridades 
estratégicas e gestão da 

performance.

Avaliação de políticas 
públicas e de serviços 

públicos.

Construção de capacidades.



Promoção da 
resiliência

CRIAR FERRAMENTAS DE 
MONITORAMENTO E 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO.

LIDAR COM O CONFLITO 
CRESCENTE.

INDUZIR COMPLIANCE.

PROVIDENCIAR A 
INFRAESTRUTURA 

TECNOLÓGICA NECESSÁRIA.

ESTAR PREPARADO PARA A 
MUDANÇA.


