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RESUMO 
 

O governo brasileiro, em 2013, encaminhou à Câmara dos 
Deputados projeto de lei que propõe a criação da Agência 
Nacional da Mineração (ANM), com o objetivo de regular o 
setor mineral. Para tal proposta, a União encontrou respaldo 
constitucional não apenas na atribuição ao Estado do papel 
de agente normativo e regulador da atividade econômica, 
mas também no dispositivo que estabelece os recursos 
minerais como patrimônio da União (CF, art. 20, IX). O cerne 
da criação da ANM está na intensidade da intervenção 
estatal e o do efeito prático da regulação sobre as atividades 
reguladas. Como o setor mineral no Brasil já é deveras 
concentrado, caberá a ANM realizar seu papel na 
governança pública do setor com a participação dos demais 
atores fora do Governo (empresas, sociedade civil, ONGs, 
sindicatos) para promover a competitividade, coibir práticas 
de abuso do poder econômico e promover o 
desenvolvimento sustentável do setor mineral. Nesta  
direção, o presente artigo faz uma análise conceitual sobre a 
governança pública, a fim de colocar em debate quais serão 
as atribuições de governança da ANM. 

 

PALAVRAS-CHAVE: governança; governança pública; 
desenvolvimento sustentável. 

 
ABSTRACT 

 

The Brazilian government, in 2013, submitted to the House  
of Representatives a bill that proposed the creation of The 
National Mining Agency (ANM, in Portuguese acronym). For 
this proposal, the Union found constitutional support not only 
in the attribution to the State on the role of being the 
regulating agent and ruler of economic activity, but also in  
the provision which establishes mineral resources as Union 
assets (CF, article 20, IX). The core of the creation of NMA is 
the intensity of the state intervention and the practical effect 
of the regulation on regulated activities. As the mineral sector 
in Brazil is already very concentrated, ANM will play its role  
in public sector governance with the participation of other 
actors  outside   the   government   (companies, civil  society, 
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NGOs, unions) to promote competitiveness, curb abuse of 
economic power and promote the sustainable development  
of the mining sector. In this sense, the present article brings  
a conceptual analysis about public governance, in order to 
put in debate what will be the attributions of governance of 
the ANM. 

 
KEYWORDS: governance; public governance; sustainable 
development 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Desde a década de 90, a literatura sobre governança tem 
abordado questões que envolvem o Estado nos modelos de 
coordenação baseados em formatos não hierárquicos, assim 
como no envolvimento de atores externos na formulação e 
implementação de políticas públicas. A participação de 
atores fora do Estado na formulação de políticas públicas 
têm supostamente surgido como um fator de sucesso para 
promover a qualidade e a eficiência da implementação das 
políticas públicas (REINICKE 1998; REINICKE et al. 2000). 

 
Entretanto, até o momento, pesquisas  empíricas 
demonstram que uma coordenação não hierárquica do 
Estado e o envolvimento de atores que não sejam do Estado 
não garantem o aumento da efetividade e da legitimidade da 
política pública. Resultados de pesquisas realizadas pelo 
OCDE (2009) demonstram que para uma boa governança 
gerar resultados efetivos, é fundamental a atuação do  
Estado na elaboração de estratégias para incentivar a 
participação de atores não públicos no provimento de bens 
coletivos ou serviços (HÉRITIER & LEHMKUHL 2008; 
BÖRZEL,  2009;  HÉRITIER  &  RHODES,  2010).  Segundo 
Mayntz & Scharpf (apud Börzel & Risse, 2010), neste 
contexto ainda, pode-se afirmar que um pouco de hierarquia 
pode promover um incentivo para todos os atores se 
engajarem na formulação de regras e provisão de serviços. 

 
O presente artigo propõe-se a realizar uma análise  
conceitual sobre governança pública, a partir de pesquisas 
empíricas realizadas na Alemanha e colocar em debate as 
funções da governança pública, seus resultados, desafios e 
obstáculos. 

 
Historicamente, a modernização que ocorreu nos últimos 10 
anos foi, principalmente, uma reforma interna inspirada na 
administração  pública  gerencial  (new  public management). 
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Pautando-se por este modelo ideológico, o Estado é voltado 
para o mercado e para a gestão. Entretanto, com condições 
insatisfatórias da modernização praticada até agora, surgiu 
um novo modelo: a governança pública (public governance). 
Mas, até que ponto a governança trata-se de um novo 
conceito para regular as relações de troca entre os setores 
público e privado, ou seja, entre Estado, mercado e 
sociedade? 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Com o propósito de evidenciar como a governança pública 
tem sido conceituada, buscou-se adotar a pesquisa 
qualitativa através de estudos exploratórios, pois possibilitam 
maior reflexão, compreensão e uma interpretação genuína 
dos conceitos. Neste sentido, procurou-se pontuar os 
avanços, as falhas, os obstáculos e limitações para o 
exercício da governança pública. Para dar conta desses 
estudos sobre o tema, foi realizada a coleta de dados 
secundária em artigos de revistas indexadas, publicações 
científicas em Congressos, livros além de diversas outras 
com uma posterior análise documental. 

 
Dando início a esta análise documental, Kissler & 
Heidmann(2006) concluíram que o entendimento até o 
momento sobre governança pública não era muito claro: 
“Max Weber diria tratar-se de um conceito sociologicamente 
amorfo”. Não existe ainda um conceito único de governança 
pública. Isto é, há uma série de diferentes pontos de partida 
para uma nova estruturação das relações entre o Estado e 
suas instituições nos níveis federal, estadual e municipal e o 
mesmo ocorre com as organizações privadas, com e sem 
fins lucrativos, bem como os atores da sociedade civil. 
Pairam dúvidas não somente sobre as bases de cooperação 
entre esses atores, mas também sobre seus resultados. 
Diante dessas incertezas, o presente artigo avança na 
conceituação sobre a governança pública, a partir da 
seguinte pergunta para estruturar a presente exposição: o 
que significa governança pública, qual é a imagem de  
Estado nesse conceito e quais são seus objetivos implícitos? 
Como resposta, governança é um termo amplamente 
utilizado em diversos setores da sociedade, com diferentes 
significados, que dependem da perspectiva de análise. 

 
Para a Organização das Nações Unidas (ONU) e a 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE), governança é 
entendida     como     uma     nova     geração     de reformas 
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administrativas e de Estado, que têm como objeto a ação 
conjunta, levada a efeito de forma eficaz, transparente e 
compartilhada pelo Estado, pelas empresas e pela 
sociedade civil, que visa uma solução inovadora dos 
problemas sociais e cria possibilidades para um 
desenvolvimento de futuro sustentável para todos os 
participantes (LÖFFLER, 2001, p.212). 

 
Para a International Federation of Accountants (IFAC) 
(2013), governança compreende a estrutura (administrativa, 
política, econômica, social, ambiental, legal e outras) posta 
em prática para garantir que os resultados pretendidos pelas 
partes interessadas sejam definidos e alcançados. 
Entretanto, sob a ótica da ciência política, a governança 
pública está associada a uma mudança na gestão política. 
Trata-se de uma tendência para se recorrer cada vez mais à 
autogestão nos campos social, econômico e político e a uma 
nova composição de formas de gestão daí decorrentes. 

 
Por outro lado, Matias-Pereira (2010) conceitua governança 
pública como o sistema que determina o equilíbrio de poder 
entre os envolvidos — cidadãos, representantes eleitos 
(governantes), alta administração, gestores e  colaboradores 
— com vistas a permitir que o bem comum prevaleça sobre 
os interesses de pessoas ou grupos. Paralelamente à 
hierarquia e ao mercado, ao novo modelo somam-se a 
negociação, a comunicação e a confiança. Desse modo, os 
fundamentos normativos da governança pública se 
estabelecem por um novo entendimento do Estado como 
agente de governança. Em outras palavras, eles resultam da 
resposta à seguinte pergunta: que significado tem o Estado 
nas estruturas de governança? Ou, dito de outra forma: o 
que distingue governança de governo? 

 
A principal diferença entre governabilidade e governança é 
que a primeira é a capacidade política de governar,  
resultado da relação de legitimidade do Estado e do seu 
governo com a sociedade; já a segunda é a capacidade de o 
governo entrar em ação, em sentido amplo, de realizar suas 
políticas.    No     sentido     político,     é     a     promoção   
da accountability e a participação direta da sociedade civil na 
execução e no controle social. O termo accountability é o 
conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os 
gestores governamentais a prestarem conta dos resultados 
de suas ações, garantindo, assim, maior transparência. As 
principais diferenças entre governabilidade e governança é 
que a primeira tem como objetivo principal maximizar a 
eficiência   e  efetividade   governamental   e  a   segunda se 
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preocupa com a questão do potencial democrático e 
emancipatório, como afirmam Heidmann e Salm: 

 
“É neste contexto que a administração pública se vê diante 
de um desafio: o tamanho do Estado está diminuindo, mas o 
trabalho de administrá-lo está aumentando. Para contar com 
os serviços públicos, a sociedade já não pode mais  
depender apenas de um governo definido em termos estritos 
e tradicionais. Outros atores, sobretudo empresas e 
organizações não governamentais em geral, devem tomar a 
iniciativa e assumir funções de governança para resolver os 
problemas de natureza comum, ainda que sob a 
coordenação imprescindível de um governo, uma concepção 
de coprodução do bem público” (HEIDMANN & SALM, 2009, 
p.33). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Diante das conceituações sobre governança pública, 
percebe-se que o surgimento de um novo Estado resultará 
de reformas profundas que responderão não só às 
necessidades dos seus cidadãos, mas possibilitarão um 
Estado democrático e transparente (BRESSER-PEREIRA, 
2011). E, para se estabelecer uma boa governança pública 
deve-se realizar uma reforma administrativa e política, para 
que os agentes públicos possam ser responsabilizados  
pelos seus atos e cobrados pela sociedade civil de maneira 
clara e transparente. 

 
Conforme Kissler&Heidmann (2006), o Estado deverá deixar 
de ser uma instituição que se diferencia de forma clara e 
distinta do mercado e da sociedade, como no caso do 
governo tradicional. Estado, mercado, redes sociais e 
comunidades devem se tornar mecanismos institucionais de 
regulamentação que se articulam em diferentes  
composições ou arranjos. Na verdade, determinadas formas 
de governança ainda continuarão sendo típicas para certos 
campos de atuação, como a hierarquia para o Estado e o 
mercado para a iniciativa privada. Mas, estudos empíricos 
demonstram que, já surgiram arranjos institucionais nos 
quais transparece um mix de governança que se caracteriza 
por estruturas mistas, híbridas em que atuam diferentes 
mecanismos de gestão (controle hierárquico, concorrência, 
confiança e solidariedade). Para alcançar essa perspectiva, 
será decisiva a transição do Estado gestor (hierárquico, 
baseado em comando e controle) para o Estado mais 
cooperativo, que atua em conjunto com a sociedade e as 
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organizações empresariais, por meio de parcerias 
estratégicas. 

 
Entretanto, as tendências empíricas demonstradas durante o 
novo modelo de gestão aplicado na Alemanha, 
demonstraram que esta convergência tem um preço, a  
saber: a economicização ou mercadização do setor público, 
ou seja, a transformação do setor público em um 
empreendimento econômico. Os resultados demonstraram 
também que essa mudança para o novo modelo de gestão 
— pela implantação da gestão por contrato e consequente 
reorganização das relações entre política e administração — 
revelou grandes falhas. Estão igualmente pouco 
desenvolvidos os métodos de controle político e estratégico. 
Em particular, a modernização da administração pública até 
agora não modificou, por exemplo, a estrutura das relações 
de trabalho dos empregados com as empresas. 

 
Por outro lado, estas pesquisas empíricas também 
demonstraram uma tendência em favorecer as forças de 
mercado. Portanto, é fundamental previamente analisar a 
possibilidade de desenvolver novas formas regulatórias, num 
diferente arranjo institucional com a presença do Estado, 
mercado e participações societárias, que possam dar 
fundamento e credibilidade à governança pública. A esse 
respeito, seguem algumas considerações finais. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A partir das pesquisas empíricas, pode-se arriscar um 
primeiro prognóstico a respeito dos resultados. Vale  
ressaltar que as impressões a seguir serão apresentadas de 
forma isolada, mas que precisariam ser sistematizadas e 
corroboradas posteriormente em outro trabalho científico, 
para que pudesse representar um quadro completo. 

 
Dando sequencia, vale colocar duas perguntas, cujas 
respostas levarão a indicações sobre as condições de 
sucesso, mas também sobre os obstáculos que intervêm na 
trajetória de uma governança pública possível: a) Como se 
deveriam criar alianças, redes sociais e outras formas 
estáveis de cooperação que podem ser transformados em 
arranjos permanentes de governança pública? b) E que 
outros efeitos não previstos podem surgir ou onde termina a 
capacidade da governança pública de  solucionar 
problemas? 
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Em relação à primeira pergunta, a mais provável resposta é 
que a capacidade estratégica dos atores depende da 
cooperação ensejada pelas relações que eles desenvolvem 
e mantêm como membros de uma rede. Para assegurar a 
continuidade dessa rede e a estabilidade da governança 
pública, o equilíbrio está em manter a integração dos 
diferentes atores, a partir de um constante acompanhamento 
das forças de delimitação e de viabilização de ações 
possíveis,  mediante a própria elasticidade da rede política. 

 
Em relação à segunda e última pergunta, a capacidade de 
governança pública para resolver problemas pode ser vista,  
a princípio, como dependente de três fatores: 1º) fusão das 
estruturas de governança e dos ciclos político- 
parlamentares. O ator político é eleito para um determinado 
período e sua legitimidade para atuar na governança pública 
circunscreve-se a esse prazo. Os problemas a serem 
solucionados, no entanto, vão além do período do mandato. 
Por isso, torna-se necessário um amplo consenso entre a 
maioria parlamentar e a oposição, para assegurar a 
continuidade dos trabalhos e manter unidos os atores 
participantes ao longo dos diversos períodos legislativos; 2º) 
a capacidade dos atores para construir alianças é limitada, o 
que pressupõe que todos os parceiros se envolvam em 
processos de aprendizagem. Os parceiros das alianças, por 
serem recrutados entre os atores corporativos (como nos 
arranjos tripartites), serão parceiros em decorrência de sua 
função na organização a que pertencem. Eles não apenas 
representam sua organização (por exemplo, o sindicato), 
mas também precisam mobilizar os membros da própria 
organização para o trabalho em cooperação com terceiros. A 
governança pública não pode ser imposta. Ela se origina de 
um processo de troca que oscila entre o topo e a base em 
toda a organização. Por isso, a nova cultura deve impregnar 
as próprias organizações participantes e os parceiros que 
liderarem uma coalizão em rede ou uma aliança para 
construir efetivamente as bases para o desenvolvimento de 
uma confiança mútua; 3º) a governança pública pressupõe 
“regras de jogo” e “institucionalização” que se situam entre 
os extremos da “regulamentação e desregulamentação”. Se 
por um lado, uma forte regulamentação (por exemplo, por 
meio de contratos) restringe a capacidade de inovação, por 
outro, uma aliança fracamente regulamentada pode levar a 
uma incomunicabilidade entre os parceiros ou ser conduzida 
por oportunistas e não por atores investidos em papéis. Por 
isso, as regras do jogo devem ser negociadas entre os  
atores e modeladas em conjunto para fortalecer o auto 
comprometimento. 
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