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Resumo
Em decorrência do constante processo de mudança da realidade, a Administração
Pública tem buscado novas ferramentas, procedimentos, técnicas e arranjos
institucionais com intuito de tratar adequadamente questões complexas que demandam
uma atuação coletiva, sobretudo no campo das políticas públicas, o qual envolve uma
multiplicidade de atores, com interesses nem sempre convergentes. As redes têm sido
vistas como uma solução para administrar essa situação, fomentando as relações de
cooperação e interdependência e a ampliação de ações intersetoriais e programas
transversais, extrapolando os modelos tradicionais de gestão pública. Considerando o
papel dos órgãos de controle, como atores que gravitam ao redor das políticas públicas,
avaliando o desempenho e propondo recomendações de melhoria para o
aperfeiçoamento da governança e da gestão pública, o presente trabalho teve o intuito de
investigar como a Controladoria-Geral da União (atualmente Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - CGU) aborda a
governança em rede das políticas públicas federais em seus relatórios de avaliação de
programas de governos. Para isso, foram coletados dados por meio de entrevistas,
considerando os níveis estratégico, tático e operacional, e pesquisa documental, a qual
considerou os relatórios da avaliação, publicados no período de 2014 a 2016, além da
observação direta efetuada no decorrer das entrevistas e no processo de elaboração do
Plano Tático para o exercício de 2017, o que possibilitou inferências e conclusões sobre
os avanços da Controladoria-Geral da União no cumprimento do seu papel, bem como
as situações que poderiam ser aprimoradas tendo em vista as demandas da sociedade e a
efetividade das políticas públicas. Dentre os avanços, destacam-se a percepção dos
entrevistados de que é necessário desenvolver trabalhos transversais; o papel de
contribuir para entrega de políticas públicas eficazes e de qualidade tornou-se objetivo
estratégico de resultado no Planejamento Estratégico; abordagem holística na
contextualização das políticas públicas nos relatórios de avaliação, bem como as
recomendações emitidas para o fomento da comunicação, coordenação e informação,
condições operacionais para a governança em rede. Não obstante os avanços, os
entrevistados ressaltaram a necessidade de haver uma diretriz estratégica para atuação
em rede e, consequentemente, ajustes na forma e na metodologia de trabalho e na
capacidade operacional, bem como sensibilização permanente sobre essa abordagem,
visto que ainda é um tema não consolidado perante os órgãos de controle e perante os
atores responsáveis pela implementação das políticas públicas. Tendo em vista que a
Controladoria tem um papel preponderante na construção de novos paradigmas de
gestão, é necessário que continue a buscar ferramentas e práticas para avaliar as
políticas públicas de forma efetiva, considerando seus múltiplos atores e, dessa forma,
contribuindo para construção de novos princípios e valores públicos.

