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#internaI – Sumário executivo: 1. diagnóstico propositivo analítico
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Desperdício ativo* ~ 17% + passivo** ~ 83% = 100%  (estudo na Itália) ~                                                        

* corrupção - dolo + ** constrangimento + receio + defensiva + erro grosseiro (Brasil)

constrangimento + receio + defensiva: maior contribuição devido à cultura e à legislação

brasileira, lembrando (a) o Decreto 9.727/2019 – critérios e perfis para seleção (cargo/função de

gestão) e (b) casos concretos de imputação de erro grosseiro ao gestor – noção de razoabilidade.

Referências que precisam dialogar:

• o atual paradigma “corruptocêntrico” e burocrático-racionalista dos controles não

alcança a compreensão do custo e benefício para a qualidade do gasto em termos efetivos;

• o paradigma gerencial precisa ser levado em conta: diálogo entre (i) racionalidade e

razoabilidade, (ii) método analítico e sintético, (iii) hard skills e soft skills,

(iv) especialistas e generalistas, (v) quantidade e qualidade, (vi) conhecimento e

compreensão, (vii) disciplinaridade e transdisciplinaridade, além de outras dualidades.



#interna
I – Sumário executivo: 1. diagnóstico propositivo analítico
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Proposta 1: promoção de transformação cultural e do status quo – treinamento em

administração a gestores e controladores para que introjetem as soft skills efetivamente,

para além do conhecimento racional ao compreenderem:

a) noção de razoabilidade; e

b) tratamento isonômico entre gestor e controlador – dialética, sem supremacia de

nenhuma parte a constranger a outra.

Proposta 2: ajuste no art. 28 da LINDB – projeto de lei a contemplar expressamente:

a) estímulos para o gestor sair da defensiva e tomar iniciativas; e

b) isonomia de opiniões entre gestores de boa-fé e seus controladores.



#internaI – Sumário executivo: 2. diagnóstico sintético

5

A essência do desperdício passivo (constrangimento, receio e ações defensivas dos gestores)

Fonte:  Costa, Leonardo da Silva Guimarães Martins da. Gasto público: uma perspectiva ampliada -

São Paulo: Clube de autores, 2020 - <https://clubedeautores.com.br/livro/gasto-publico>.

https://clubedeautores.com.br/livro/gasto-publico
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I – Sumário executivo: 3. diagnóstico propositivo analítico e sintético
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#interna
II - Desperdício ativo e passivo no gasto público 

Resultados de estudo realizado na Itália (American Economic Review de set/2009)

1. O desperdício ativo (corrupção) implica benefício direto ou indireto para o

tomador de decisão.

2. O desperdício passivo – 83% do total estimado não implica benefício ao

tomador de decisão:

a) nenhuma habilidade para minimizar os custos;

b) nenhum incentivo para minimizar custos;

c) carga regulatória excessiva – aumento dos custos fixos.

3. Combater o desperdício passivo requer que os agentes públicos tenham mais

discricionariedade.
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No Brasil (legislação)

1. Dolo.

2. Sem previsão:

a) Erro grosseiro;

b) Sem previsão;

c) Direito similar. 

3. Ato discricionário

evitado pelo gestor.
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III - Situação brasileira em nível federal

1.  Fatores de Desperdício no Gasto Público

a) Má-fé = dolo (fator menos representativo)

ativo = corrupção 

b) Boa-fé (fator mais representativo)

passivo tipo A = constrangimento dos atos discricionários

passivo tipo B = receio do gestor em inovar e em criar soluções vantajosas

passivo tipo C = ações defensivas do gestor para não ser responsabilizado

passivo tipo D = erro grosseiro por incompetência

2.   Art. 28 da LINDB:  “O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões 
técnicas  em caso de dolo ou erro grosseiro.”

8
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III - Situação brasileira em nível federal

3. Semelhanças com os italianos quanto ao Direito, à cultura e ao comportamento.

4. Necessário avaliar instrumentos de compliance e controle quanto:

a) à razoabilidade – em sentido amplo, aceitabilidade e exequibilidade;

b) ao custo e benefício para a efetiva qualidade do gasto:

. efeito positivo na prevenção da corrupção ~ 17% de x;

. efeito negativo no desperdício passivo ~ 83% de y;

. logo, x > 0, y < 0 e Custo ou Benefício Total ~ 0,17x + 0,83y

5. Exemplo hipotético: se x = 30% e y = - 6,14%, Total ~ 17% x 30% - 83% x 6,14% ~ 0%. Neste
exemplo os resultados do combate à corrupção seriam anulados se houvesse uma retroalimentação
negativa em 6,14% quanto ao constrangimento, receio, ações defensivas e erros grosseiros do gestor.

9



#internaIV - Reflexões
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1. É possível fazer certo a coisa errada, implicando desperdício

do recurso público. Assim, é possível ser eficiente fazendo a coisa errada,

de forma desarrazoada: algo pode ser racional mas não razoável.

2. Estruturas organizacionais devem trabalhar de forma

sistêmica/integrada, e não apenas de maneira mecanicista/feudal

(status quo atual), para gestão efetiva da qualidade no gasto público.

3. Perfis puramente técnicos e analistas, focados em hard skills,

tendem a enxergar a realidade de forma fragmentada, sem levar em conta

as retroalimentações dos stakeholders (sujeito) nos processos (objeto),

com propensão a não compreenderem a essência das organizações. Então

o desenvolvimento de soft skills é indispensável.

4. As funções analíticas e a tecnociência precisam ser integradas às

sintéticas e às outras disciplinas, para tratamento de forma abrangente da

qualidade do gasto público, por gerentes generalistas em diálogo com

técnicos especialistas.



#internaIV - Reflexões 

5. A simplificação dos complexos processos burocrático-racionalistas é

urgente, diante dos altos custos da Administração Pública no Brasil,

considerando a essência razoável em diálogo com a forma racional.

6. Avaliação de custo e benefício dos controles ao resultado efetivo da

gestão, a começar pelo diálogo entre gestores e controladores.

7. A seleção adversa de gestores é o resultado de (a) controles

paralisantes, que geram constrangimento, receio e atos defensivos dos

administradores de boa-fé (fogem da discricionariedade), bem como de

(b) falta de instrumentos de segurança e reconhecimento ao gestor de

boa-fé. Trata-se de gargalo para a qualidade do gasto público, conhecido por

“apagão das canetas”, “Administração do Medo” ou “Direito Administrativo

do Medo”.

8. Necessário estudar formas (a) de ajuste na legislação e (b) de

desenvolver a consciência dos integrantes desse sistema, para transformação

cultural e do status quo, com vistas à razoabilidade e à isonomia entre

gestores e controladores. 11
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V - Referências: 1. Livro “Gasto público: uma perspectiva ampliada.” Disponível em: <https://clubedeautores.com.br/livro/gasto-publico>  
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V - Referências
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2. Artigo sobre desperdício ativo e passivo.

Bandiera, Oriana, Andrea Prat, and Tommaso Valletti.

2009. "Active and Passive Waste in Government

Spending: Evidence from a Policy Experiment."

American Economic Review, 99 (4): 1278-1308.

Disponivel em:

<https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.99.4.1278>

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.99.4.1278
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V - Referências
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3. Artigo que desmistifica a hipertrofia dos controles. 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende; HALPERN, Erick.

O mito do “quanto mais controle, melhor” na Administração

Pública, Zênite Fácil, categoria Doutrina, 07 out. 2020.

Disponíveliem:<https://www.zenite.blog.br/o-mito-do-quanto-

mais-controle-melhor-na-administracao-publica/ >.

https://www.zenite.blog.br/o-mito-do-quanto-mais-controle-melhor-na-administracao-publica/
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4. Guia de Governança da Casa Civil

BRASIL. Casa Civil da Presidência da 
República. 

Guia da política de governança 
pública -

Brasília, 2018. Disponível em

<https://www.gov.br/casacivil/pt-
br/centrais-de-conteudo/downloads/guia-
da-politica-de-governanca-publica>. 

Acesso em 19.10.2020.
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V - Referências

Com base em transcrições de

trechos do guia, pode se chegar às

seguintes conclusões:

a) o excesso de legislação e

burocracia retarda os processos de

governo, o que sugere a

necessidade de simplificação de

procedimentos, que permitam o

exercício do poder discricionário;

b) os controles são atualmente

paralisantes, criando incerteza nos

gestores, constrangidos quando

praticam atos discricionários.

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/guia-da-politica-de-governanca-publica
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V - Referências
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6. Artigo sobre transdisciplinaridade 
em nível conceitual e teórico

NICOLESCU, Basarab. 
Transdiciplinarity: past, present and
future. CONGRESSO MUNDIAL DE 
TRANSDISCIPLINARIDADE, 2., 06-12 
de setembro. Vila Velha/Vitória, 2005. 
Disponível em: http://basarab-
nicolescu.fr/Docs_articles/TRANSDISCIP
LINARITY-PAST-PRESENT-AND-
FUTURE.pdf. 

Para Nicolescu, ao definir 

transdisciplinaridade, a 

multidisciplinaridade relaciona-

se ao estudo de diversas 

disciplinas ao mesmo tempo, 

mas sem interação entre elas; a 

interdisciplinaridade transfere 

métodos de uma disciplina para 

outra, com a possibilidade de 

criação de novas disciplinas; 

finalmente, 

a transdisciplinaridade vai 

além de toda disciplina: seu 

objetivo é o entendimento, para 

o qual um dos imperativos é a 

unidade do conhecimento. Não 

há oposição entre 

disciplinaridade – incluindo 

multidisciplinaridade e 

interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, mas uma 

fértil complementaridade.

http://basarab-nicolescu.fr/Docs_articles/TRANSDISCIPLINARITY-PAST-PRESENT-AND-FUTURE.pdf
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V - Referências: site criado pelo apresentador - conteúdos diversos para debate 

6.     Gestão do gasto público em discussão: <gestaodogasto.com.br/>  

Esta apresentação está disponível no site: <gestaodogasto.com.br/rede-girc> 

Diversos artigos, guias e apresentações nos seguintes tópicos (links a serem ajustados):

a)  Gasto público e corruptocentrismo

b) Diferença entre conhecer e compreender a gestão do gasto

c) Eficiência, eficácia e efetividade - qualidade

d) Compliance, governança e controles

e)  Administração pública do medo

f) Aplicações concretas em qualidade

g) Finanças públicas e transdisciplinaridade

h) Transdisciplinaridade: da aplicação concreta aos conceitos abstratos balizadores
17
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