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e novos procedimentos. Por outro lado, a aprovação da
Emenda 19 à Constituição - da reforma administrativa abriu espaço inédito para as primeiras mudanças estruturais no setor público, em décadas. Esta proposta objetiva
a implantação de um projeto-piloto no município de São
João da Boa Vista, visando dotá-Io dos modernos recursos gerenciais, hoje acessíveis apenas ao setor privado
moderno, além de permitir um melhor aproveitamento
do quadro de funcionários, pela informatização e racionalização dos procedimentos. Com esses conhecimentos
encapsulados em um sistema de gestão informatizado,
será possível reproduzi-lo em diversas outras prefeituras, criando um padrão brasileiro de gestão municipal.
O projeto visa agregar competência às prefeituras em três
áreas: 1) controle do orçamento e da execução orçamentária; 2) aumento da eficácia do sistema de arrecadação
municipal; 3) melhoria da qualidade da gestão municipal, a partir da implantação de programas de qualidade
total nos dois itens mencionados. Para tanto, agregam-se ao projeto diversas competências, interdisciplinares
e complementares: 1) o Instituto Uniemp e a Agência
Dinheiro Vivo, coordenadores de um projeto, já em andamento, de criação de indicadores municipais, o “São
Paulo na internet”; 2) a Fundação de Desenvolvimento
Gerencial (FDG), antigo Grupo de Qualidade da Fundação Cristiano Ottoni da UFMG, maior responsável pela
disseminação dos conceitos de QT nos setores público e
privado brasileiros; 3) grupos de especialistas em finanças públicas ligados à Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo, e com passagem por grandes prefeituras paulistas;
4) a empresa de software l-Hawk, brasileira, que surgiu
no bojo do programa Softex, desenvolvendo sistemas de
gestão de última geração.
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O descompasso existente entre os objetivos definidos pelo poder público e o conjunto dos serviços que
constituem seu instrumento de realização pode ser medido pelo exame apurado dos procedimentos administrativos, isto é, da sucessão de operações que, necessariamente interligadas para a obtenção de efeitos regulares e
duradouros, adquire substância material nos documentos que gera e acumula. Um sistema de gestão documental, formulado a partir de amplo diagnóstico das práticas
administrativas do estado, permitiria corrigir e sanar al-

guns problemas: a inexistência de padrões comuns para
o registro de atos administrativos; a presença de normas
e procedimentos casuísticos; os desníveis quanto à utilização de tecnologias modernas e aos procedimentos arquivísticos adotados; a dispersão e a descontextualização
dos documentos gerados.
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Nos mais diversos países, incluindo os desenvolvidos, existem programas específicos de fomento às pequenas e médias empresas (PMEs), em especial as empresas
de base tecnológica (EBT). Tais políticas são justificadas
pela importante contribuição destas empresas para criação de empregos – especialmente de maior qualificação
– inovação e difusão de novas tecnologias, introdução
de novos métodos organizacionais e, frequentemente,
dinamização econômica de determinadas regiões. Há,
porém, crescente preocupação com o futuro das PMEs,
em função das tendências de globalização dos mercados,
concentração das atividades de desenvolvimento tecnológico e intensificação da concorrência entre as empresas.
Neste contexto, amplia-se o interesse dos governos em
promover e estimular a competitividade de suas PMEs,
intensificando seus vínculos produtivos e organizacionais
com as grandes empresas e constituindo bases nacionais
sistêmicas competitivas. No Brasil, as EBTs são objeto de
interesse renovado por parte de esferas subnacionais de
governo. Contudo, estas empresas continuam a enfrentar
sérias limitações e obstáculos ao seu desenvolvimento e,
por conseguinte, à realização de seu potencial de geração de emprego e dinamização econômica. Em face deste
quadro, as atividades de pesquisa aqui propostas são: 1)
analisar as experiências internacionais de políticas de desenvolvimento das EBTs, procurando avaliar as iniciativas
bem sucedidas; 2) diagnosticar os principais obstáculos
enfrentados pelas EBTs brasileiras, especialmente as de
São Paulo, enfatizando a avaliação da eficácia do conjunto
de instrumentos de fomento vigentes; 3) avaliar, tomando
como referência o quadro internacional, seus efeitos em
termos de geração de emprego, com vistas à definição de
diretrizes de estímulo à criação e manutenção de empregos em setores intensivos em tecnologia; 4) capacitar técnicos da instituição parceira para formular, implementar
e monitorar estratégias de fomento ao desenvolvimento
dessas empresas.

Programa de Pesquisa em políticas públicas

