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Conteúdo

1. Gerenciar o governo na America latina

2. Proposta de gestão pública de resultados 

para o desenvolvimento (sustentável)

3. Desafios para ter resultados que deixam 

marca



• 42 países

• + 600 milhões de habitantes.

• Sistemas governamentais 
federais e unitários.

• 200 estados ou províncias nos 
países Federal, 450 regiões ou 
departamentos em nações 
unitárias e mais de 16.000
governos locais - municípios, 
distritos, cantões ou comunas.

• Décadas dos anos 80-90 
Reformas estatais:
 Políticas generalizadas de 

descentralização

 Desregulamentação e privatização



• 42 países

• + 200 milhões de habitantes.

• 216 milhões de latino-americanos 
(38%) permanecem vulneráveis e 
correm o risco de voltar à pobreza. A 
desigualdade continua sendo um 
problema-chave (CEPAL, 2015).

• Violência, insegurança e corrupção 
são fortes obstáculos ao 
desenvolvimento da região.

• Desastres naturais afetam, em 
particular, o Centro das Américas e o 
Caribe.



Governos locais da América 
Latina têm cada vez mais 

responsabilidades

Saúde, 

transporte, 

segurança, 

subsídios sociais, 

incentivos 

comerciais, 

regulamentação 

etc.



¿Por que é difícil fazer políticas 
públicas eficientes?... No México

Fracos
registros de 

informações
administrativ

as

Muitos objetivos 
(usos), mandatos, 
compromissos
políticos, 
instruções dos 
gobernantes, etc.

Apenas idéas
vagas, sim negum
planejamiento ou
plano estratégico

Tudo é urgente, atenda 
às prioridades políticas 
/ da mídia

Dispersão de 
esforços, todos 
empurram para 
o seu lado



Responsabilidade e transparencia, (accountability and transparency), 

controle anticorrupção, monitoramento e avaliação 



¿Por onde começar?



¿Por onde começar?

PpRD

i. Paciência - são procesos de aprendizagem

ii. Pasión

iv. Diálogo 
– intra-governamental e cidadão

iii. Resultados



Pilares
Gerência

para 
resultados 

do 
Desenvolvimiento

1. Planejamento
estratégico

2. Orçamento

3. Gestão 
financeira, 
auditoria e 
compras

4. Gerenciamento 
de programas e 

projetos

5. Monitoramento
e avaliação

Fuente: Roberto García López, Secretario ejecutivo CoPLAC GpRD



Desafíos do GpRD



Desafíos do GpRD

1. Articulação 
planejamento - orçamento - implementação



Desafíos do GpRD

2. coordenação



Desafíos do GpRD

3. Harmonizar prazos



Desafíos do GpRD

4. Incentivos corretos…



Desafíos do GpRD

5. Treinar e incentivar agentes de mudança



Desafíos do GpRD

6. Participação cidadã. 
os governos estão COM os cidadãos ou não podem ser
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