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RESUMO 

 

HOLANDA, Bruna de Morais. Coprodução e lógicas institucionais no processo de 

implementação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil: os casos de 

Belo Horizonte e da Bahia. 2021. 121 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo São Paulo, 2021. Versão 

corrigida.  

 

Este trabalho teve como objetivo compreender quais são os reflexos da relação entre as lógicas 

institucionais das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e do poder público nos resultados 

coproduzidos da implementação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

(MROSC). Foram estudados os casos de dois entes subnacionais brasileiros: o município de 

Belo Horizonte e o estado da Bahia. Para tanto, utilizou-se as literaturas de coprodução de bens, 

serviços e políticas públicas e de lógicas institucionais, sobre as quais foram construídos dois 

construtos, suprindo-se lacunas de ambas. Por meio dessas lentes teóricas, foi possível melhor 

analisar o processo de implementação do MROSC a partir da perspectiva de que atores de 

diferentes organizações tem altos níveis de participação nele, contudo, não de forma totalmente 

equilibrada, sendo presentes também conflitos entre as diferentes lógicas presentes – estatal, da 

gestão pública, e comunitária, das OSCs. Os métodos utilizados foram qualitativos. Foi feito 

um estudo de caso instrumental coletivo, com foco nos Conselhos de Fomento e Colaboração 

(CONFOCOs) de Belo Horizonte e da Bahia, utilizando-se as técnicas de análise documental, 

observação participante, e entrevistas semiestruturadas. Observou-se que os resultados 

coproduzidos em determinado contexto de implementação do MROSC são influenciados pela 

maneira como as diferentes lógicas institucionais existentes no campo se relacionam. 

 

Palavras-chave: Parcerias. Administração Pública. Organizações da Sociedade Civil. 

Coprodução. Lógicas Institucionais. 

 

  



ABSTRACT 

 

HOLANDA, Bruna de Morais. Co-production and institutional logics in the process of 

implementing the Regulatory Framework for Civil Society Organizations: the cases of 

Belo Horizonte and Bahia. 2021. 121 p. Dissertation (Master of Science) –– School of Arts, 

Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2021. Corrected version. 

 

This paper aimed to understand what are the reflexes of the relationship between the 

institutional logic of Civil Society Organizations (CSOs) and public authorities in the co-

produced results of the implementation of the Regulatory Framework for Civil Society 

Organizations (MROSC). The cases of two Brazilian local governments were studied: the 

municipality of Belo Horizonte and the state of Bahia. For that, it was used the literatures on 

the co-production of goods, services and public policies, and on the institutional logics, on 

which two constructs were built, filling gaps in both. Through these theoretical lenses, it was 

possible to better analyze the process of implementing the MROSC from the perspective that 

actors from different organizations have high levels of participation in it, however, not in a fully 

balanced way, with conflicts between the different logics present – the state logic, for public 

management, and community logic, for CSOs. The methods used were qualitative. A collective 

instrumental case study was carried out, focusing on the Promotion and Collaboration Councils 

(Conselhos de Fomento e Colaboração - CONFOCOs) of Belo Horizonte and Bahia, using the 

techniques of document analysis, participant observation, and semi-structured interviews. It 

was observed that the results co-produced in a given context of implementation of the MROSC 

are influenced by the way in which the different institutional logics existing in the field are 

related one to the other. 

 

Keywords: Partnerships. Public Administration. Civil Society Organizations. Co-production. 

Institutional Logics.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Uma questão muito debatida na atualidade é a produção e provisão de serviços por meio 

das Organizações das Sociedade Civil (OSCs). Esse debate se faz importante na medida em que 

tais organizações, apesar de seu longo relacionamento com o poder público, têm diversas 

dificuldades impostas à sua atuação:  o ambiente de insegurança jurídica que as envolve, o 

excesso de controle burocrático e administrativo que recai sobre elas, o alcance de recursos para 

contratação e manutenção de funcionários (MENDONÇA; FALCÃO, 2016), os quais podem 

vir das mais variadas fontes, tanto públicas quanto privadas, apesar da dificuldade de 

mobilização de frentes de recursos e parcerias (MENDONÇA; ALVES; NOGUEIRA, 2013). 

O padrão de associação no Brasil foi alterado pelos novos comportamentos políticos da 

sociedade civil, nos quais as OSCs têm grande influência. É possível compreender esse 

processo apenas a partir da perspectiva de uma sociedade civil pluralista (AVRITZER, 2012). 

Todavia, tal multiplicidade leva a diferenças significativas também entre os modelos de parceria 

entre poder público e OSCs, o que cria ainda mais dificuldades. Essas relações podem assumir 

formas variadas, havendo distintos níveis de proximidade entre os atores (SEGATTO, 2013). 

A discussão sobre o tema da participação dessas organizações na produção e provisão 

de bens e serviços públicos, no entanto, não é nova, tendo especial destaque na década de 1990, 

com a Reforma Administrativa de Bresser-Pereira, que trouxe à tona o questionamento acerca 

da ação do Estado em determinadas atividades estratégicas e a possibilidade de sua não atuação 

direta nelas (BRESSER-PEREIRA, 1997). Já nesse momento, haviam dois discursos opostos: 

o então ministro e os defensores da Reforma Administrativa defendiam a modernização da 

burocracia e abertura para novas formas de gestão e governança, enquanto seus opositores 

alegavam que ela tinha caráter privatizador e de sucateamento das atividades do Estado. O 

embate ideológico que envolve esse assunto torna difícil discutir o modelo de parcerias entre 

poder público e sociedade no Brasil.  

Não existia até então uma regulamentação específica para as relações entre poder 

público e OSCs. O que as conduzia era um conjunto de normas advindas do Código Civil de 

1916, as quais, por meio de suas fracas definições e conceituações, privilegiavam alguns grupos 

em detrimento de outros (ALVES; KOGA, 2006; MENDONÇA; FALCÃO, 2016; OLIVEIRA; 

HADDAD, 2001). É nesse contexto que surgem as leis das Organizações Sociais (OS) – Lei nº  

9.637 de maio de 1998 – e das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 
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– Lei nº 9.790 de março de 1999 -, a partir da mobilização da Comunidade Solidária, em 1997, 

pelo encaminhamento de uma nova legislação (OLIVEIRA; HADDAD, 2001).  

Ambas as legislações são recebidas com receio tanto por parte da administração pública 

quanto pelas OSCs dado o desconhecimento geral a seu respeito (MENDONÇA; FALCÃO, 

2016), com especial destaque para o caso do modelo de OSCIP, o qual trazia um novo 

instrumento jurídico de contratualização – o Termo de Parceria -, e novas maneiras de 

operacionalizar a avaliação dessas parcerias (ALVES; KOGA, 2006). O modelo anterior, de 

convênio, coexistia com as novas regulações, dificultando ainda mais que elas fossem adotadas 

(MENDONÇA; FALCÃO, 2016). 

É interessante observar que a Lei das OSCIP e o Marco Regulatório das Organizações 

da Sociedade Civil (MROSC), foco deste trabalho, apresentam muitas semelhanças entre si ao 

trazerem novos instrumentos jurídicos para o estabelecimento das parcerias entre OSCs e poder 

público, além de tratar com mais preocupação as questões de seu acompanhamento e 

transparência. Excetua-se, nesse caso, a exigência da Lei das OSCIP de que as organizações 

submetidas a ela tivessem uma certificação, a qual se tornava inviável dada a falta de estrutura 

do Ministério da Justiça para emiti-la, além de não ser democrática dada sua implicação no 

aumento da burocratização e, consequentemente, dos empecilhos para acesso ao recurso 

público. Nesse sentido, as dificuldades enfrentadas pela primeira podem se repetir com a 

segunda (MENDONÇA; FALCÃO, 2016), especialmente em se tratando da inércia 

organizacional (ALVES; KOGA, 2006). 

No contexto político, por sua vez, vivia-se um momento de retirada da Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento (CID) do Brasil. Isso levou à redução do montante de 

recursos direcionados para as OSCs que trabalhavam na área do desenvolvimento sustentável 

– seja em termos sociais, econômicos ou ambientais -, de forma que se criou a necessidade de 

um novo modelo de sustentabilidade financeira. Também se vivia a redução dos quadros das 

OSCs dada sua incorporação na máquina pública (MENDONÇA; ALVES; NOGUEIRA, 

2013).  

Ademais, ganhou força um movimento de criminalização da sociedade civil organizada 

diante do surgimento, entre 2007 e 2010, de denúncias de corrupção nas parcerias estabelecidas 

entre algumas OSCs e o governo federal. Houve a suspensão de todos os convênios desse 

âmbito e ao estabelecimento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Organizações 

Não Governamentais (ONGs) (MENDONÇA; FALCÃO, 2016). Esse movimento gera como 

efeitos desde a suspensão de parcerias de OSCs com o governo federal historicamente 
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aprovadas, até a desqualificação de iniciativas dessas organizações, nas mais diversas áreas, 

perante o poder público, a mídia e a sociedade como um todo (CÁRITAS BRASILEIRA, s.d.). 

Frente a esse cenário, iniciou-se uma grande mobilização por parte da sociedade civil1 

para pressionar o governo federal e o Congresso Nacional a discutirem uma nova legislação 

para as relações com as OSCs, com a finalidade de levar mais lisura para as relações 

estabelecidas e minar o cenário de desconfiança então vigente (LOPEZ et al., 2014). 

A agenda que originou o MROSC era mais ampla do que ele próprio, sustentada por 

três eixos: a contratualização, a certificação e a sustentabilidade econômica (LOPES et al., 

2013). A intenção era a construção de uma verdadeira política pública de direcionamento do 

poder público em relação às OSCs. Eram reivindicados: 

 

“instrumentos e mecanismos que assegurassem autonomia política e financeira das 

OSCs, de modo a fomentar a participação social; indicava-se ainda que tal política 

deveria abarcar: (1) processos e instâncias efetivos de participação cidadã na 

formulação, implementação e avaliação de políticas públicas; (2) estímulo ao 

envolvimento da cidadania com causas públicas; (3) mecanismos de acesso 

democrático das OSC aos recursos públicos que permitam operacionalização 

desburocratizada e eficiente de ações de interesse público e (4) um regime tributário 

apropriado e favorecido, incluindo incentivos fiscais para doações de pessoas físicas 

e jurídicas” (RIBEIRO, 2013, p. 8). 

 

O contexto desfavorável demandava preocupação não apenas para as OSCs, mas 

também para o poder público, uma vez que estas entidades são suas parceiras em diferentes 

áreas.  

De acordo com o Mapa das OSCs2, existem 781.921 OSCs espalhadas por todo o país. 

Sem a participação delas, muitos serviços públicos podem ficar inviabilizados, como a 

prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)/ Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS), ou até mesmo políticas inteiras, como a de assistência social, na qual as 

OSCs atuam como prestadoras de serviço, co-responsáveis  e co-gestoras da política pública 

(MENDONÇA; MEDEIROS; ARAÚJO, 2019). Um exemplo disso é que, na cidade de São 

Paulo, em dezembro de 2019, as OSCs eram responsáveis por 93% dos equipamentos da 

assistência social (SÃO PAULO, 2020a), enquanto, em agosto de 2020, elas eram responsáveis 

por 69% dos equipamentos de educação infantil (SÃO PAULO, 2020b). 

 
1 Tal mobilização se deu através da Plataforma por um Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil (http://plataformaosc.org.br/), uma articulação de diversas organizações, redes e movimentos sociais. 

2 Dados coletados em https://mapaosc.ipea.gov.br/resultado-consulta.html, em 02 de outubro de 2020. 

https://mapaosc.ipea.gov.br/resultado-consulta.html
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Dados os aspectos da disputa política presentes no processo de políticas públicas, a 

questão da contratualização foi a que conseguiu atingir a agenda decisória, na qual estão os 

problemas em vias de se tornarem políticas públicas (KINGDON, 1995). De acordo com Lopes 

et. al. (2013), esse eixo foi, no então momento, tido como prioritário para acabar com o cenário 

de criminalização no qual as OSCs estavam imersas. 

A criação do MROSC – Lei nº 13.019 de julho de 2014 – assume importância, não 

apenas para modificar a trajetória das práticas que viabilizam as parcerias para implementação 

de diversas políticas públicas, bem como para assegurar o fortalecimento e continuidade de 

organizações que são importantes instrumentos, notadamente para as políticas sociais. 

O MROSC representa progresso em comparação às regulações anteriores que versavam 

sobre a relação entre Estado e OSCs, especialmente em termos de transparência, 

desburocratização, foco - agora nos resultados e não mais nos meios. Ele traz também novos 

instrumentos jurídicos: o Termo de Colaboração (para parcerias propostas pela administração 

pública, que envolvam a transferência de recursos financeiros), o Termo de Fomento (para 

parcerias propostas pelas OSCs, que envolvam a transferência de recursos financeiros) e o 

Acordo de Cooperação (para parcerias que não envolvem transferência de recursos financeiros, 

não importando quem faz a proposta), os quais substituem os antigos convênios (LOPES, 2017).  

Outro avanço dessa regulação diz respeito à previsão de criação dos Conselhos de 

Fomento e Colaboração (CONFOCOs). Os CONFOCOs recebem especial atenção desse 

trabalho por serem compostos por membros das OSCs e do poder público e terem como função 

a proposição de diretrizes de boas práticas de parceria, a manutenção do diálogo com as OSCs, 

a sugestão e o apoio dos processos formativos e o estímulo à participação social (BRASIL, 

2016), representando um espaço para trocas e interlocução entre os atores envolvidos. 

O MROSC começou a ser concebido em 2010, através da Plataforma por um Novo 

Marco Regulatório das OSCs, agora chamada de Plataforma MROSC. O entendimento era que  

os principais problemas que envolviam o tema das parcerias Estado-OSCs eram a ausência de 

uma norma que abarcasse os distintos tipos de OSCs e os entendimentos conflitantes sobre 

como operacionalizar parcerias perante diferentes instâncias da administração pública 

(SOUZA; WACKS, 2016).  

Apesar disso, ele entrou em vigor no âmbito da União e dos estados apenas em janeiro 

de 2016, e no âmbito dos municípios em janeiro de 2017. Normas infralegais para sua 

implementação, tais como decretos de regulamentação da lei, portarias e outros atos ou 

instruções normativas do poder executivo ainda estão sendo editadas. 
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Este processo está ocorrendo de forma desigual e com dificuldades por parte de muitos 

entes federados. Elas vão desde a capacidade de implementação comum a muitos pequenos 

municípios, como a necessidade de se adequar às inovações que o MROSC traz não apenas para 

as parcerias, mas para a lógica de funcionamento da administração pública como um todo, 

especialmente no que se refere ao foco nos resultados (MENDONÇA; FALCÃO, 2016).  

É nesse sentido que é feito o recorte para compreender essa implementação no 

município de Belo Horizonte e no estado da Bahia, entes da federação que já regulamentaram 

a Lei nº 13.019/2014 em seu território e foram os primeiros a estabelecer seus respectivos 

CONFOCOs. 

Diante de tais considerações, dada a desatualização dos conceitos tradicionais do ciclo 

de políticas públicas, que necessitam ser revistos a partir de um outro viés da governança 

pública (BOVAIRD, 2007) que considere, de acordo com Lotta (2017, p. 9) 

“complexidades,  heterogeneidade e diversidade de arranjos institucionais”, frisa-se que este 

estudo trabalha com o pressuposto de que está ocorrendo um fenômeno de coprodução no 

âmbito da implementação do MROSC nos entes analisados, como o processo através do qual a 

produção de bens, serviços públicos e políticas públicas  conta com a participação de uma 

diversidade de atores de diferentes organizações (OSTROM, 1996), desde o produtor usual, no 

caso, o poder público, até o não usual, as OSCs.  

A coprodução se assenta no compartilhamento de conhecimentos e experiências, 

afastando-se do que Boyle e Harris (2009) caracterizam como as divisões artificiais entre os 

atores que compõem o sistema. Ela se baseia na crítica de que ter os usuários das políticas 

públicas apenas como sujeitos passivos da ação é uma perda de suas capacidades e de tempo, 

além de um fator que impede uma mudança sistemática de ocorrer.  

Acresce-se a isso que a visão de atuação solitária de uma organização pública ou de um 

gestor em torno de uma ação é ultrapassada. Segundo Spink (2002), a capacidade de 

estabelecimento de uma diversidade de vínculos garante uma maior perenidade às políticas 

públicas. Nessa conformidade, as parcerias entre poder público e OSCs, ao formar estruturas 

interorganizacionais e intersetoriais com relação de coprodução, permitem ampliar as 

competências a serem mobilizadas em torno da política pública. 

A partir dessa premissa, elaboram-se dois construtos como uma das contribuições do 

domínio conceitual deste trabalho, a partir da junção do referencial da coprodução com aquele 

que estuda o papel das lógicas institucionais - sistemas de ideias que agem com caráter 

condicionador nas instituições (FRIEDLAND; ALFORD, 1991) -, ambas com produção 

acadêmica em língua portuguesa ainda pequena. 
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Uma das críticas que a literatura de coprodução sofre é que deixa de lado aspectos 

políticos e simbólicos dos processos nos quais é aplicada (BOVAIRD; LOEFFLER, 2012; 

GOODWIN, 2018; MITLIN, 2008). Por outro lado, a literatura de lógicas institucionais é 

caracterizada pelas categorias genéricas e muito amplas, de difícil operacionalização e 

comparação em estudos empíricos (DURAND; THORNTON, 2018). Ao usá-las de maneira 

complementar, a coprodução oferece às lógicas institucionais mecanismos de análise que 

destacam os resultados do processo de produção de bens ou serviços em termos mais concretos, 

enquanto as lógicas institucionais permitem a consideração de dimensões simbólicas, indicando 

pontos de conflito e interseções entre atores. 

Ademais, como afirmam Bode e Brandsen (2014), enquanto é comum pensar as 

diferenças nas relações entre poder público e OSCs entre países, pouco se discute tais 

diferenças, ou semelhanças, dentro das fronteiras de um mesmo país. São necessários, portanto, 

mais estudos sobre o tema, especialmente enfocando as parcerias em nível subnacional e sob a 

perspectiva da gestão pública. 

 Essa dissertação está dividida em sete capítulos além dessa introdução: Objetivos, 

Métodos, Capítulo Teórico, Ordens, Lógicas e Campos Institucionais na Implementação do 

MROSC, Descrição dos Casos, Análise e Discussões e Considerações Finais. 

 Os dados foram coletados no campo, por meio de observação participante, entrevistas 

semiestruturadas e análise documental. Os principais resultados dizem respeito a como a 

configuração e a interação entre diferentes lógicas institucionais leva a distintos resultados 

coproduzidos em cada contexto de implementação do MROSC. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender quais são os reflexos da relação entre as lógicas institucionais das OSCs e do 

poder público nos resultados coproduzidos da implementação do MROSC, no município de 

Belo Horizonte e no estado da Bahia. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Entender como está sendo implementado o MROSC em Belo Horizonte e na Bahia, em 

termos de atores participantes e resultados atingidos; 

• Identificar as iniciativas de coprodução na implementação do MROSC em Belo 

Horizonte e na Bahia; 

• Elaborar construtos analíticos a partir da utilização conjunta das literaturas de 

coprodução e lógicas institucionais. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

A pesquisa qualitativa assume uma diversidade de abordagens com base em 

determinados aspectos que lhe dizem respeito, desde questões mais filosóficas, como a natureza 

do mundo social e do conhecimento, até mais práticas, como a delimitação dos objetivos da 

pesquisa, seu público, a posição do pesquisador em relação a ela, entre outros (BURRELL; 

MORGAN, 2019; SNAPE; SPENCER, 2003). Segundo Snape e Spencer (2003), uma boa 

pesquisa demonstra o contexto em que foi concebida.  

É importante destacar, portanto, que essa pesquisa foi estruturada a partir de uma 

abordagem subjetiva das ciências sociais (BURRELL; MORGAN, 2019), que se baseia no 

entendimento de que a realidade é socialmente construída (BERGER; LUCKMANN, 1966). 

Realidade e conhecimento são conceitos associados e relativos a quem os interpreta (BERGER; 

LUCKMANN, 1966; SACCOL, 2009). 

A pesquisa social assume um caráter reflexivo, o estudo se constitui como uma 

interpretação feita pelo pesquisador das interpretações dos atores envolvidos no processo 

estudado. Para compreender um fenômeno, deve-se acessar as significações que seus 

participantes tem dele (ORLIKOWSKI; BAROUDI, 1991).  

Nesse sentido, o propósito dessa pesquisa é formular interpretações sobre um processo 

– a implementação do MROSC - que ocorre em contextos determinados – o município de Belo 

Horizonte e o estado da Bahia - analisando e discutindo como a relação entre lógicas 

institucionais se expressa no que é coproduzido neles. Para tanto, foram utilizados métodos de 

teor qualitativo e pouco estruturado, os quais permitem procedimentos de investigação mais 

flexíveis e admitem se influenciar por quem faz a pesquisa e pelo contexto em que ela é feita 

(BERGER; LUCKMANN, 1966; CRESWELL, 2007; ORLIKOWSKI; BAROUDI, 1991; 

SACCOL, 2009).  

Foi feito um estudo de caso instrumental coletivo (STAKE, 2013), a partir da 

compreensão de dois casos, a qual se pretendeu que gerasse insights para o entendimento de 

proposições mais amplas a respeito da coprodução e das lógicas institucionais.  

Essa estratégia pode ser justificada com base no fato de que o entendimento profundo 

de determinada situação específica, complexa e funcional (STAKE, 2013), como são os casos, 

tem potencial para trazer uma contribuição teórica ao conversar com a literatura consolidada 

(RIDDER; HOON; BALUCH, 2014), assim como permitir a assimilação de um processo novo, 
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tratando-se da implementação presente de uma nova regulamentação, como é o MROSC, que 

enfatiza a construção de diálogos entre diferentes atores da sociedade em um formato que não 

é o usual para esse tipo de política pública, através do CONFOCO. 

   

3.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA E DO CAMPO  

 

O interesse, por parte da autora, em estudar as relações entre poder público e OSCs, surgiu 

em 2017, quando esta, ainda na graduação, começou uma pesquisa de iniciação científica, sob 

orientação da mesma professora, Profª. Drª. Patricia Mendonça, intitulada “Parcerias entre 

Estado e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - desafios na construção de colaborações 

para implementação do MROSC”.  

No período da iniciação científica, o referido projeto foi realizado em duas etapas: na 

primeira, o foco foi o levantamento de dados bibliográficos e análise documental das peças 

legislativas dos entes federados que já haviam começado a regulamentar o MROSC em seu 

território, com sua comparação com a Lei Federal 13.019/2014. Na segunda, foram realizadas 

entrevistas com teor qualitativo com gestores do MROSC de diversos estados e municípios. Foi 

a partir disso e da publicação de Mendonça (2017), na qual a autora deste trabalho atuou como 

assistente de pesquisa, que foram escolhidos os casos a serem tratados aqui – o de Belo 

Horizonte e o da Bahia. 

Uma vez que os casos devem ser pensados em termos de cenários, atores, eventos e 

processos que possam colaborar para responder à pergunta de pesquisa (CRESWELL, 2007; 

MILES; HUBERMAN, 1994), buscou-se aqui responder a uma pergunta de caráter explicativo, 

sobre como o MROSC está sendo implementado, em termos de participação de uma diversidade 

de atores, nos entes subnacionais e quais os seus resultados. Pergunta que surgiu, contudo, de 

uma base descritiva, mais especificamente, de quem está participando de sua implementação. 

É com base nessa trajetória (descritiva-explicativa) e na escolha dos casos que se estabeleceu o 

pressuposto de que, em Belo Horizonte e na Bahia, a implementação do MROSC está ocorrendo 

por meio de um processo de coprodução de políticas públicas.  

Apesar de se tratar de um estado e de um município, os casos foram selecionados em razão 

do alto nível de mobilização e participação da sociedade civil organizada nas primeiras etapas 

da implementação do MROSC até sua efetiva regulamentação (MENDONÇA, 2017). Este 

trabalho se propôs a entender como essa atuação se mantém nas atuais etapas de implementação 

da política pública, especialmente no que diz respeito ao período a partir da criação dos 

respectivos CONFOCOs de cada ente federado - os primeiros e únicos funcionando 
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regularmente no momento da pesquisa -, o que se mantém independentemente do recorte da 

federação que se pretende estudar. Adiciona-se a isso a facilidade em acessar os respectivos 

campos dado o contato anterior da pesquisadora com os atores pertinentes de cada um deles. 

Há a limitação de esses casos não serem representativos dos contextos de implementação 

do MROSC, contudo, podem retratar modos de implementação da lei e, tratando-se de um 

estudo que não busca a generalização estatística, foram escolhidos exatamente por sua 

singularidade como casos de destaque que permitiriam determinado nível de participação de 

todos os atores envolvidos mesmo diante de seus conflitos, bem como pela possibilidade de, a 

seu respeito, serem feitas recomendações práticas.  

O nível de análise escolhido foi o campo institucional, aqui chamado de campo regulatório 

do MROSC, de acordo com a definição de espaço regulatório (SALINAS, 2019) apresentada 

na seção 5 deste trabalho. Essa opção se deu diante de o campo, conforme a definição Hoffman 

(1999), ser formado em torno de uma questão central, que aqui é o MROSC, e operar no nível 

interorganizacional de determinada área da vida institucional, partindo da interação constante 

entre variados atores (ZIETSMA et al., 2017). 

Além disso, elaboraram-se dois construtos, o segundo derivado do primeiro: 

 

(i) A coprodução ocorre em ambientes em que se relacionam diferentes lógicas institucionais; 

(ii) Diferentes dinâmicas de relacionamento entre lógicas institucionais gerarão resultados 

coproduzidos distintos. 

 

A partir de sua elaboração, foram necessários seu refinamento e a construção de evidências 

que os apreciassem em cada caso (EISENHARDT, 1989). A intenção é que, sem que se faça 

uma generalização estatística, os casos expliquem a teoria emergente (EISENHARDT, 1989).  

Eisenhardt (1989, p. 546) afirma: “The process of building theory from case study research 

is a strikingly iterative one. While an investigator may focus on one part of the process at a 

time, the process itself involves constant iteration backward and forward between steps.” Diante 

disso, torna-se relevante elucidar o processo de escolha das lentes teóricas propostas.  

O interesse pela coprodução se deu essencialmente após a participação da autora deste 

trabalho em um evento do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo 

(USP) no final de 2018, no qual o professor Tony Bovaird, estudioso da área, deu a palestra 

International experiences of co-production: engaging the citizens in the Public Sector, como 

consta no Quadro 1 - ele traz importantes eventos dos quais a autora participou, que 
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colaboraram para sua compreensão mais profunda acerca de diversos aspectos não apenas do 

MROSC, mas da sociedade civil como um todo, bem como fizeram parte de seu campo.  

 

Quadro 1: Participação de eventos de interesse 

 Data 
Tipo de 

evento 
Evento Instituição Local 

1 29/09/2018 Palestra 

Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil: a 

experiência do Conselho de 

Fomento e Colaboração de Belo 

Horizonte 

NUPEGS PUC-

MG 

Belo Horizonte - 

MG (transmissão 

online) 

2 01/10/2018 Palestra 

International experiences of co-

production: engaging the citizens in 

the Public Sector 

IEA-USP São Paulo - SP 

3 

30/03/2019; 

13/04/2019; 

18/05/2019; 

15/06/2019; 

06/07/2019 

Curso 
Diálogos para fortalecer a Sociedade 

Civil brasileira 

Ação Educativa; 

Centro de 

Formação 

São Paulo - SP 

4 09/05/2019 Palestra 

A experiência de implementação do 

MROSC no município de Belo 

Horizonte em doze passos 

NEATS PUC-

SP 
São Paulo - SP 

5 06/06/2019 Palestra 

MROSC: implementação no estado 

da Bahia e no município de Salvador 

(Leu nº. 13.019/2014) 

NEATS PUC-

SP 
São Paulo - SP 

6 16/07/2019 Seminário 
Caminhos para a consolidação do 

MROSC na Bahia 
PGE - BA 

Salvador - BA  

(transmissão 

online) 

7 15/08/2019 Encontro 

OSC em pauta: Desafios e 

oportunidades do MROSC na 

política municipal de assistência 

social 

FGV Direito SP São Paulo - SP 

8 23/08/2019 Curso 

Aspectos práticos para o 

atendimento ao MROSC por 

governos municipais 

QCP 

Consultoria; 

Instituto JUS 

São Paulo - SP 

9 13/11/2019 Reunião 
Reunião do CONFOCO de Belo 

Horizonte 
CONFOCO BH 

Belo Horizonte - 

MG 
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10 02/12/2019 Reunião Reunião da Plataforma MROSC BA 
Plataforma 

MROSC BA 
Salvador - BA 

11 03/12/2019 Reunião Reunião do CONFOCO da Bahia CONFOCO BA Salvador - BA 

12 25/06/2020 Debate 

Desafios e perspectivas da 

implementação do Marco 

Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil 

GIFE 

São Paulo – SP 

(transmissão 

online) 

13 01/09/2020 Live 
Experiência de Belo Horizonte na 

Implementação do MROSC 
OSC Legal 

São Paulo – SP 

(transmissão 

online) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A contar desse momento, foi iniciado um processo de ampla pesquisa bibliográfica sobre o 

tema, feita especialmente com base em textos indicados pela orientadora, a partir de pesquisas 

em bases eletrônicas como o Google Acadêmico, Scielo, Elsevier e Periódicos Capes, bem 

como nas bibliotecas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) e da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade (FEA), ambas da USP. 

Dada a mobilização dessas literaturas, formularam-se categorias de análise para 

coprodução, constantes no Quadro 7, na seção teórica. Essas categorias nortearam a formulação 

dos roteiros de entrevistas (Anexo A). Elas orientaram, a partir de sua exploração mais 

aprofundada nas demais seções e revisitação após a coleta de dados primários, parte das análises 

desse trabalho.  

Por sua vez, o entendimento a respeito das lógicas institucionais foi adicionado a contar de 

seu estudo na disciplina obrigatória do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas 

Públicas, “Gestão e Políticas Públicas: Conceitos e Modelos Analíticos”. Na sequência, foi feita 

uma extensa pesquisa bibliográfica nas bases e bibliotecas já citadas anteriormente sobre o 

neoinstitucionalismo e seus desdobramentos, os quais incluem as lógicas institucionais.  

O Quadro 2 elenca as principais referências mobilizadas neste trabalho, divididas de acordo 

com seu grau de pertinência para o mesmo. 

 

Quadro 2: Principais referências mobilizadas 

Lente 

analítica 

Grau de 

pertinência 

para esta 

pesquisa 

Justificativa Principais autores mobilizados 
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Coprodução 

Centrais 

Definição primordial de coprodução 
OSTROM (1993, 1996); OSTROM; 

BAUGH (1973) 

Crítica à definição de Ostrom (1996) 

e levantamento da questão das 

relações estabelecidas no processo de 

coprodução 

BOYLE; HARRIS (2009) 

Delimitação do que não é coprodução 

BOYLE; BOVAIRD; LOEFFLER 

(2012); HARRIS (2009); LOEFFLER; 

BOVAIRD (2016) 

Secundárias 
Benefícios e limitações do processo 

de coprodução 

ALFORD (2015); BRANDSEN; 

HONINGH (2015); MITLIN (2008); 

VERSCHUERE; BRANDSEN; 

PESTOFF (2012) 

Lógicas 

Institucionais 

Centrais 

Definição das lógicas institucionais 
FRIEDLAND; ALFORD (1991); 

THORNTON; OCASIO (2008) 

Destaque para o papel da agência 

dentro das instituições 

EMIRBAYER; MISCHE (2002); 

WOOTEN; HOFFMAN (2008) 

Diferenciação entre os tipos de 

lógicas 

BESHAROV; SMITH (2014); 

COSTA; GUARIDO FILHO; 

GONÇALVES (2014; THORNTON; 

JONES; KURY (2005) 

Tipos de interação entre as lógicas LEE; LOUNSBURY (2015) 

Secundárias 

O papel das instituições e o 

neoinstitucionalismo 

DIMAGGIO; POWELL (1983); 

MEYER; ROWAN (1977); SCOTT 

(2014) 

Entendimentos sobre o campo 

BOURDIEU (1990); GIDDENS 

(1979, 2003); MACHADO-DA-

SILVA; GUARIDO FILHO; 

ROSSONI (2006); ZIETSMA ET AL. 

(2017) 

Evolução das ideias 

neoinstitucionalistas 

DACIN; GOODSTEIN; SCOTT 

(2002); DIMAGGIO (1988); 

MAGUIRE; HARDY; LAWRENCE 

(2004) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Baseadas na literatura, as perguntas elencadas nos Roteiros de Entrevista, em anexo, 

foram construídas com os objetivos elencados no Quadro 3, a seguir. 

 

Quadro 3: Principais objetivos das perguntas elencadas nos Roteiros de Entrevista 

Roteiro de Entrevista Perguntas Objetivo 

Todos (1, 2 e 3) 1-3 

Entender o posicionamento ideológico dos entrevistados quanto ao 

papel do Estado e da sociedade civil dado o entendimento que este 

pode influenciar em suas percepções acerca do processo de 

implementação do MROSC e da própria Lei 

CONFOCO - Representantes da 

Sociedade Civil/ Representantes 

do Poder Executivo (1 e 2) 

4 
Entender se o entrevistado está inteirado das questões trazidas pelo 

MROSC 

5-7 
Entender as percepções do entrevistado acerca do CONFOCO e de 

seus membros 

8-9 

Entender se e porque o entrevistado está participando das reuniões 

do CONFOCO e, por conseguinte, se tem propriedade para falar 

sobre seu conteúdo 

10-11 
Entender as percepções do entrevistado sobre o conteúdo debatido 

nas reuniões do CONFOCO 

12-15 

Entender as percepções do entrevistado acerca do conteúdo 

debatido nas reuniões do CONFOCO e sobre sua própria 

participação 

CONFOCO - Representantes da 

Sociedade Civil (1) 
16-17 Entender se as discussões ultrapassam o espaço do CONFOCO 

CONFOCO - Representantes do 

Poder Executivo (2) 

16-17 
Entender se houve aprendizado nas reuniões do CONFOCO e, com 

base nele, mudança nos fluxos de trabalho 

18-19 Entender se as discussões ultrapassam o espaço do CONFOCO 

Comissão de Monitoramento e 

Avaliação de Parcerias (3) 

4-5 

Entender se o entrevistado está inteirado das questões trazidas pelo 

MROSC como um todo e sobre as mudanças em sua própria 

secretaria 

6-7 
Entender se há uma variedade de perfis presentes na Comissão de 

Monitoramento e Avaliação de Parcerias 

8 

Entender se o entrevistado está participando das reuniões da 

Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias há tempo 

suficiente para estar inteirado dela 

9 
Entender o funcionamento da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação de Parcerias 
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10-11 

Entender se houve aprendizado nas reuniões da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação de Parcerias e, com base nele, 

mudança nos fluxos de trabalho 

12 
Entender a posição da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

de Parcerias dentro da secretaria como um todo 

13-15 

Entender se há conexão entre as discussões estabelecidas na 

Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias com 

aquelas do CONFOCO 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Através da análise do material obtido em campo foi possível interpretar como as 

categorias analíticas elencadas no Quadro 7 aparecem na realidade dos casos estudados e as 

conformidades e tensões nas relações estabelecidas. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E O CAMPO 

 

Os estudos de caso permitem a utilização de uma série de procedimentos de coleta de 

dados, os quais se complementam de tal forma a garantir maior validez ao estudo (BERG, 2001; 

CRESWELL, 2007; EISENHARDT, 1989). Foram utilizados como procedimentos 

metodológicos: observações, entrevistas semiestruturadas e análise documental. 

A participação do pesquisador no campo é essencial na medida em que este é um 

indivíduo cuja interação com os atores envolvidos no processo estudado e com seu contexto é 

que vai levar às suas interpretações sobre esse processo (BERG, 2001; CRESWELL, 2007; 

STAKE, 2013). Os estudos qualitativos partem da compreensão dos fenômenos onde eles 

ocorrem e das formas como as pessoas estão envolvidas neles (DENZIN; LINCOLN, 1998). 

Nessa acepção, a autora deste trabalho participou dos eventos 9, 10 e 11, elencados no Quadro 

1, bem como fez a maioria das entrevistas com atores relevantes no cenário do MROSC de Belo 

Horizonte e da Bahia (com algumas exceções, feitas via Skype), elencados, respectivamente, 

nos quadros 4 e 5, a seguir, pretendendo-se, desta forma, apreender os acontecimentos e suas 

relações com as teorias propostas. 

Destaca-se que a autora optou por fazer ao menos uma entrevista relativa a cada um dos 

casos antes do momento da observação participante (Entrevistados 1, 2 e 17) para já ter um 

contato inicial que lhe permitisse tanto adquirir novos contatos, por meio de indicação, quanto 

adaptar os roteiros de entrevista para uma adequação maior aos casos. 
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Quadro 4: Entrevistas realizadas com importantes atores de Belo Horizonte 

Entrevistado Instituição Esfera de participação Data Horário/duração 
Local de 

realização 

1 
Nexo Investimentos 

Sociais 

CONFOCO - Convidado 

permanente  
02/09/2019 

17h16/ 45min e 

46seg 

São Paulo 

(SP) - 

Skype 

2 
Conselho Regional de 

Contabilidade 

CONFOCO - Convidada 

permanente  
03/10/2019 

20h05/ 29min e 

27seg 

São Paulo 

(SP) - 

Skype 

3 Lar de Luz Meimei 

CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

12/11/2019 12h23/ 50min* 

Belo 

Horizonte 

(MG) 

4 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social, 

Segurança Alimentar e 

Cidadania (SMASAC) 

CONFOCO - 

Representante do Poder 

Executivo 

13/11/2019 11h10/ 50min* 

Belo 

Horizonte 

(MG) 

5 

Fórum Permanente de 

Entidades 

Socioassistenciais de 

BH 

CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

13/11/2019 
16h18/ 1h 28min e 

12seg 

Belo 

Horizonte 

(MG) 

6 

Secretaria Municipal de 

Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

(SMPOG) 

CONFOCO - 

Representante do Poder 

Executivo 

13/11/2019 
17h54/ 31min e 

40seg 

Belo 

Horizonte 

(MG) 

7 
Procuradoria Geral do 

Município (PGM) 

CONFOCO - 

Representante do Poder 

Executivo 

14/11/2019 
7h56/ 57min e 

41seg 

Belo 

Horizonte 

(MG) 

8 
Movimento de Lutas 

Pró Creches (MLPC) 

CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

14/11/2019 
9h27/ 28min e 

30seg 

Belo 

Horizonte 

(MG) 

9 
Procuradoria Geral do 

Município (PGM) 

CONFOCO - 

Representante do Poder 

Executivo 

14/11/2019 
10h42/ 48min e 

49seg 

Belo 

Horizonte 

(MG) 

10 

Centro Mineiro de 

Alianças Intersetoriais 

(CeMAIS) 

CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil; 

14/11/2019 
11h50/ 42min e 

32seg 

Belo 

Horizonte 

(MG) 
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Comissão de 

Monitoramento e 

Avaliação de Parcerias do 

Conselho Municipal do 

Idoso 

11 

Centro de Luta pela 

Livre Orientação Sexual 

(CELLOS - MG) 

CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

14/11/2019 
13h39/ 50min e 

48seg 

Belo 

Horizonte 

(MG) 

12 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social, 

Segurança Alimentar e 

Cidadania (SMASAC) 

Comissão de 

Monitoramento e 

Avaliação de Parcerias da 

SMASAC 

14/11/2019 
15h01/ 14min e 

56seg 

Belo 

Horizonte 

(MG) 

13 
Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer 

(SMEL) 

Comissão de 

Monitoramento e 

Avaliação de Parcerias da 

SMEL 

14/11/2019 
16h18/ 41min e 04 

seg 

Belo 

Horizonte 

(MG) 

14 

15 

16 
Secretaria Municipal de 

Educação (SMED) 

CONFOCO - 

Representante do Poder 

Executivo 

14/11/2019 17h50/ 40min* 

Belo 

Horizonte 

(MG) 

*Duração aproximada. Não permitiu gravar. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 5: Entrevistas realizadas com importantes atores da Bahia 

Entrevistado Instituição Esfera de participação Data Horário/duração 
Local de 

realização 

17 

Instituto Regional da 

Pequena Agropecuária 

Apropriada (IRPAA) 

Plataforma MROSC 

BA/ CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

26/11/2019 
19h09/ 31min e 

49seg 

São Paulo 

(SP) - 

Skype 

18 

Comissão Estadual dos 

Pontos de Cultura 

(CEPdC) 

Plataforma MROSC 

BA/ CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

29/11/2019 
13h12/ 1h 16min e 

33seg 

Salvador 

(BA) 

19 
Centro de Educação e 

Cultura Popular (Cecup) 

Plataforma MROSC 

BA/ CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

02/12/2019 
12h58/ 28min e 

38seg 

Salvador 

(BA) 
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20 

Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais 

(APAE) 

Plataforma MROSC 

BA/ CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

02/12/2019 
17h35/ 1h 21min e 

18seg 

Salvador 

(BA) 

21 
Associação de Moradores 

do Conjunto Santa Luzia 

Plataforma MROSC 

BA/ CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

03/12/2019 
11h/ 32min e 

02seg 

Salvador 

(BA) 

22 
Comunidade Terapêutica 

Gente Livre MAANAIM 

Plataforma MROSC 

BA/ CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

03/12/2019 
12h04/ 24min e 

15seg 

Salvador 

(BA) 

23 OSC Legal 

Plataforma MROSC 

BA/ CONFOCO - 

Consultor Especial da 

Comissão de Normas e 

Procedimentos 

03/12/2019 14h03/ 1h e 10seg 
Salvador 

(BA) 

24 

Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento 

Sustentável e Solidário da 

Região Sisaleira 

(APAEB) 

Plataforma MROSC 

BA/ CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

03/12/2019 
15h08/ 13min e 

21seg 

Salvador 

(BA) 

25 

Fundação de 

Desenvolvimento 

Integrado do São 

Francisco 

(FUNDIFRAN) 

Plataforma MROSC 

BA/ CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

03/12/2019 
15h25/ 26min e 

19seg 

Salvador 

(BA) 

26 

Associação das Pessoas 

com Albinismo na Bahia 

(APALBA) 

Plataforma MROSC 

BA/ CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

03/12/2019 
16h27/ 14min e 

04seg 

Salvador 

(BA) 

27 

Secretaria da 

Administração do Estado 

da Bahia (SAEB) 

CONFOCO - 

Representante do Poder 

Executivo 

04/12/2019 
9h36/ 51min e 

26seg 

Salvador 

(BA) 

28 
Secretaria de Relações 

Institucionais (SERIN) 

CONFOCO - 

Representante do Poder 

Executivo 

04/12/2019 
11h28/ 2h 10min e 

55seg 

Salvador 

(BA) 29 
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30 
CONFOCO - Secretária 

Executiva 

31 
Secretaria do 

Planejamento (SEPLAN) 

CONFOCO - 

Representante do Poder 

Executivo 

04/12/2019 
15h45/ 1h 02min e 

39seg 

Salvador 

(BA) 

32 

Grupo de Apoio à 

Prevenção à AIDS da 

Bahia (GAPA-BA) 

Plataforma MROSC 

BA/ CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

05/12/2019 
11h21/ 1h 17min e 

27seg 

Salvador 

(BA) 

33 
Secretaria de Políticas 

para as Mulheres (SPM) 

CONFOCO - 

Representante do Poder 

Executivo 

05/12/2019 
15h37/ 27min e 

12seg 

Salvador 

(BA) 

34 
Secretaria de Políticas 

para as Mulheres (SPM) 

CONFOCO - 

Representante do Poder 

Executivo 

05/12/2019 
16h21/ 32min e 

41seg 

Salvador 

(BA) 

35 
ELO Ligações e 

Organizações 
Plataforma MROSC 

BA/ CONFOCO - 

Representante da 

Sociedade Civil 

06/12/2019 
8h38min/ 1h 

23min e 47seg 

Salvador 

(BA) 
36 

Coordenadoria 

Ecumênica de Serviço 

(CESE) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Todos os entrevistados de Belo Horizonte, excetuando-se a Entrevistada 3, que deixou 

a composição do CONFOCO em agosto de 2019, são membros atuais das esferas que lhes 

competem, seja o CONFOCO ou a Comissão de Monitoramento e Avaliação. Na Bahia, apenas 

o Entrevistado 23 não é mais conselheiro, tendo o sido de agosto a dezembro de 2019. No 

período anterior a isso, ele se manteve como consultor especial da Comissão de Normas e 

Procedimentos do CONFOCO. Todos os demais entrevistados do estado são conselheiros. 

 Quanto à observação participante, a autora foi observadora outsider (ALONSO, 2016; 

RITCHIE, 2003), isto é, participou de eventos (CONFOCO BH, Plataforma MROSC BA e 

CONFOCO BA) e contemplou os atores em seu contexto, tomando notas e fazendo perguntas, 

durante os períodos de 12 a 16 de novembro de 2019, em Belo Horizonte, e de 29 de novembro 

a 6 de dezembro de 2019, na Bahia. Isso concedeu à autora uma visualização para além das 

impressões de seus participantes, mas sem atuar no processo como se fosse um membro do 

grupo. A observação permitiu, em comparação com as entrevistas, captar melhor os conflitos 
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existentes no campo, diante da mudança de papéis pela qual passa o entrevistado simplesmente 

por estar sob a situação de entrevista (MATTOS, 2005). 

No que lhes diz respeito, as entrevistas tiveram o papel exatamente de aprofundar as 

referidas impressões. Elas foram realizadas em formato semiestruturado, orientadas por um 

roteiro flexível, para que fosse possível guiar o diálogo à proporção que as respostas fossem 

dadas, e que fossem sanadas quaisquer dúvidas existentes e exploradas mais a fundo 

determinadas questões (GIL, 2002; LIMA, 2016). Elas foram, em sua maioria, gravadas e 

transcritas integralmente, para que o contexto original em que ocorreram fosse preservado 

(NASCIMENTO; TAVANTI; PEREIRA, 2014), excetuando-se os casos em que os 

entrevistados não permitiram gravar – entrevistados 3, 4 e 16 -, nos quais apenas foram feitas 

anotações. 

A análise documental, por seu lado, caracteriza-se por um processo de investigação 

qualitativo sistemático de interpretação de documentos (BOWEN, 2009; RITCHIE, 2003) que 

complementou as demais técnicas propostas ao permitir outra observação das questões 

condizentes ao MROSC, através do exame dos documentos elencados no Quadro 6.  Os 

documentos não estão isolados do campo, de forma que, por meio de sua análise, foi possível 

ter uma compreensão mais ampla e situada através do tempo (SPINK et al., 2014), dos 

acontecimentos dentro do CONFOCO, através de suas atas, enquanto a análise das leis, decretos 

e regulações infralegais possibilitou observar possíveis distanciamentos entre o normativo e a 

prática na implementação. 

 

Quadro 6: Documentos analisados 

Documentos  Conteúdo Fonte 

Lei nº13.019 de 2014* 

Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 

administração pública e as organizações da sociedade 

civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução 

de finalidades de interesse público e recíproco, mediante 

a execução de atividades ou de projetos previamente 

estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos 

de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 

cooperação; define diretrizes para a política de fomento, 

de colaboração e de cooperação com organizações da 

sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho 

de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999 

BRASIL (2014) 
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Decreto Federal nº 8.726 

de 2016 

Regulamenta a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para 

dispor sobre regras e procedimentos do regime jurídico 

das parcerias celebradas entre a administração pública 

federal e as organizações da sociedade civil. 

BRASIL (2016) 

Decreto Municipal de 

Belo Horizonte nº 

16.746 de 2017 

Dispõe sobre as regras e procedimentos do regime jurídico 

das parcerias celebradas entre a administração pública 

municipal e as organizações da sociedade civil e dá outras 

providências. 

BELO HORIZONTE 

(2017) 

Decreto Estadual da 

Bahia nº 17.091 de 2016 

Dispõe sobre a celebração de parcerias, no âmbito do 

Poder Executivo Estadual, entre a Administração Pública 

do Estado da Bahia e organizações da sociedade civil, em 

regime de mútua cooperação, para a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de atividades ou de projetos previamente 

estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos 

de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 

cooperação, em consonância com a Lei Federal nº 13.019, 

de 31 julho de 2014. 

BAHIA (2016) 

Atas da reunião do 

CONFOCO de Belo 

Horizonte 

Registro sobre as reuniões do CONFOCO de 2017 até a 

última reunião de 2019 

https://prefeitura.pbh.gov.

br/portaldasparcerias/conf

ocobh/atas-plenarias 

Atas da reunião do 

CONFOCO da Bahia 

Registro sobre as reuniões do CONFOCO de 2016 até a 

última reunião da primeira gestão (julho de 2019) 
Coletado no campo 

Macroprocesso do 

monitoramento e 

avaliação - SMASC - BH 

Matriz que mostra o fluxo dos processos de 

monitoramento e avaliação concernentes à SMASAC 
Coletado no campo 

Relatório técnico de 

monitoramento e 

avaliação de parcerias - 

SMASAC - BH 

Modelo de relatório técnico de monitoramento e avaliação 

de parcerias concernente à SMASAC 
Coletado no campo 

Matriz para análise do 

relatório técnico - 

SMASAC - BH 

Matriz paa análise do relatório técnico de monitoramento 

e avaliação de parcerias concernente à SMASAC 
Coletado no campo 

Balanço do CONFOCO 

da Bahia - 2017/2019 

Apresentação feita pela presidência da primeira gestão do 

CONFOCO que apresenta resultados sobre esta 
Coletado no campo 

Resolução do TCE da 

Bahia nº 107 de 2018 

Estabelece normas e procedimentos para o controle 

externo de termos de colaboração, de termos de fomento e 

de acordos de cooperação celebrados entre a 

Coletado no campo 

https://prefeitura.pbh.gov.br/portaldasparcerias/confocobh/atas-plenarias
https://prefeitura.pbh.gov.br/portaldasparcerias/confocobh/atas-plenarias
https://prefeitura.pbh.gov.br/portaldasparcerias/confocobh/atas-plenarias
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Administração Pública do Governo da Bahia e as 

organizações da sociedade civil. 

Processo administrativo 

nº 

02931272018000056612 

de 2019 

Resposta do CONFOCO com pedido de reconsideração 

quanto à Resolução do Tribunal de Contas do Estado 

(TCE) da Bahia nº 107 de 2018 

Coletado no campo 

*Alterada pela Lei nº 13.204/2015. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.4 ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

A forma de análise dos resultados empregada nessa pesquisa se baseou em procedimentos 

a partir dos quais, com a coleta de dados realizada, foram investigados os conhecimentos 

contidos na observação e nas falas dos entrevistados. Foi possível captar suas linhas 

fundamentais e acidentes de conteúdo, isto é, suas percepções mais importantes e contradições, 

e analisar nelas o que é dito a respeito da interação dos atores no processo de implementação 

do MROSC em seu ente federado, verificando os fenômenos que nele podem fixar-se 

(FERRARI, 1982) e seus padrões consistentes (CRESWELL, 2007).  

Tanto no que tange ao levantamento bibliográfico e à análise documental quanto à coleta 

de dados primários, foi feita sua análise de conteúdo. Bardin (2006, p. 103) afirma que “é o 

como (a técnica), que poderá precisar o porquê (a teoria). Em ambos os casos, contudo, existe 

um elo entre os dados do ‘texto’ e a teoria do analista”. Nesse sentido, foram descritos os 

conteúdos coletados e reinterpretadas suas mensagens, dando-lhes nova compreensão, análise 

e inferência, de acordo com os objetivos aqui propostos (MORAES, 1999; MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011).  

As informações foram preparadas para serem unitarizadas, categorizadas, descritas e 

interpretadas. Consoante ao que afirma Moraes (1999), tratando-se de uma abordagem 

qualitativa, categorias de análise dos dados coletados podem ir surgindo ao longo do estudo, 

contudo, enfatiza-se que o claro delineamento dos objetivos da pesquisa faz com que se 

delimitem com maior facilidade os dados efetivamente significativos para ela. 

A análise de conteúdo, que abrange um conjunto de técnicas (MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011), passou então por três fases: a pré-análise, que se refere à sistematização 

das ideias iniciais; a exploração do material, realizada com base nas categorias estabelecidas na 

pré-análise e no contexto em que os dados foram coletados; e o tratamento dos resultados, 

referente à inferência e à interpretação a partir de uma análise crítica e reflexiva do material.  
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Observou-se, a partir disso, a relevância da compreensão do contexto (BARDIN, 2006; 

SPINK, 2003; THOMPSON, 1995) e de se estabelecer categorias de analise (MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011) nessa pesquisa, as quais de início foram mais amplas e abertas, para no 

decorrer do trabalho irem se definindo melhor. 
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4 CAPÍTULO TEÓRICO 

 

4.1 COPRODUÇÃO 

 

4.1.1 SURGIMENTO E DEFINIÇÃO 

 

Coprodução é um conceito cunhado primeiramente na década de 1970, pela vencedora 

do Nobel de Economia, Elinor Ostrom, e seu grupo de pesquisa da Universidade de Indiana. 

Sua definição refere-se a um processo de produção de bens e/ou serviços do qual atores que não 

fazem parte da mesma organização participam (OSTROM; BAUGH, 1973).  

Posteriormente, Ostrom voltou a tratar do tema (OSTROM, 1993, 1996; PARKS et al., 

1981) a partir da perspectiva de visões distorcidas do papel do Estado, baseadas na interpretação 

de que ele seria o único provedor do bem público. Nesse sentido, a coprodução seria uma forma 

de acabar com as barreiras artificiais entre Estado e Mercado, de maneira a trazer mais 

eficiência ao setor público a partir da produção de bens e serviços por aqueles que ela define 

como profissionais, conjuntamente dos indivíduos a quem se refere usualmente como clientes, 

dando aos últimos um papel mais ativo e rompendo com a ideia de que o governo deveria ser o 

único provedor e ditador das regras do que é público (OSTROM, 1993). Seriam formados 

sistemas policêntricos de produção de bens e serviços, que movimentariam o capital social de 

maneira mais dinâmica (OSTROM, 1996). 

Parks et al. (1981) trazem as questões tecnológicas, econômicas e institucionais que 

envolvem a concepção de coprodução, as quais determinam as funções de produção que serão 

realizadas pelos diversos atores, a eficiência do processo e o encorajamento ou desincentivo 

para que ele ocorra, destacando-se as últimas como fundamentais ao arranjo entre produção 

eficiente e atividade coprodutiva. 

Todavia, ainda que se mantendo o conceito da ideia de coprodução sobre a participação 

de atores de diferentes organizações na produção de um bem ou serviço, as definições de 

Ostrom foram repensadas por outros autores, dado o tratamento que ela dá ao tema através de 

uma lente muito economicista, sempre enfatizando o argumento da eficiência em detrimento de 

outros aspectos. Diante disso, é proposta uma unidade de análise de limites menos definidos, 

que considere o valor, para além das saídas, das relações que se estabelecem com os produtores 

não usuais no decorrer do processo de produção de bens e serviços públicos (ALFORD, 2015).  

De acordo com Boyle e Harris (2009, p. 8): 
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“If human relationships are removed from the delivery of public services in the name 

of ‘efficiency’ – either between professionals and users or between users and friends 

and neighbours – then this undermines innovation, flexibility and learning, and the 

ability of any public service organisation to achieve its objectives creatively and 

effectively.” 

 

Nessa continuidade, os autores (BOYLE; HARRIS, 2009, p. 11) reformulam a definição 

de coprodução, explicando-a da seguinte maneira: 

 

“Co-production means delivering public services in an equal and reciprocal 

relationship  between professionals, people using services, their families and their 

neighbours. Where activities are co-produced in this way, both services and 

neighbourhoods become far more effective agents of change.” 

 

 Essa designação amplia a determinação do que é coprodução à medida em que traz à 

tona a questão das relações estabelecidas entre os atores durante o processo de produção 

conjunta de bens e serviços e de como é necessário que estas sejam valorizadas,  extinguindo 

as fronteiras entre usuários, profissionais e clientes, visão que  é compartilhada por diversos 

outros autores (ALFORD, 2015; BOVAIRD, 2007; BRANDSEN; HONINGH, 2015; 

POOCHAROEN; TING, 2015).  

É a partir dela que Bovaird e Loeffler (2012, p. 1120–1121) afirmam que: 

 

“public services should be designed to bring about ‘outcomes’, not just ‘results’, and 

that these outcomes should, in large measure, correspond to those which service users 

and citizens see as valuable, not simply those which are valued by politicians, service 

managers and professionals.” 

  

As relações estabelecidas, que são multíplices e não bilaterais, podem então, à proporção 

que se desenvolvem, transformar-se em redes (POOCHAROEN; TING, 2015). Elas, diferente 

dos modelos monocêntricos - aqueles focados em apenas um provedor de bens e serviços -, são 

caracterizadas por sua capacidade de adaptação e resolução de problemas de forma inovativa, 

bem como pela divisão, entre todos os atores, de benefícios e riscos (BOVAIRD, 2007). Nesse 

sentido, a coprodução passa a ser tida como um processo de complexidade e movimento 

constantes, construído socialmente por diversos atores comprometidos com a produção de algo 

cuja consolidação interessa a todos, mesmo que a partir de perspectivas diferentes (BOVAIRD, 

2007). 

 Nessa linha, os usuários dos bens e serviços tornariam-se também recursos para sua 

produção ao passo que conhecem melhor a realidade de sua implementação e oferecem maior 

capacidade de adaptação e inovação (ALFORD, 2015; BODE; BRANDSEN, 2014; BOYLE; 

HARRIS, 2009; BRANDSEN; HONINGH, 2015).  
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Nos primeiros trabalhos, os produtores não usuais eram chamados de clientes, mas sua 

compreensão se expandiu também para consumidores e cidadãos (BARBERA; SICILIA; 

STECCOLINI, 2016; NABATCHI; SANCINO; SICILIA, 2017). Além disso, em seu 

entendimento inicial, a coprodução é tratada a partir da visão da participação ativa de indivíduos 

no processo de produção de bens e/ou serviços (PARKS et al., 1981), não havendo menção a 

atuações coletivas.  

Em outros momentos ela já foi analisada por perspectivas diversas, como a de 

coprodução institucionalizada (JOSHI; MOORE, 2004). Ela diz respeito às relações 

estabelecidas especificamente com o poder público e se refere à correspondência constante e 

de longa duração entre grupos organizados de cidadãos e agências públicas, ambos cooperando 

para  a produção de serviços públicos. Enfatiza-se nessa perspectiva que os arranjos entre os 

diversos atores considerados não podem ser ocasionais e de curta duração.  

A atuação de coletivos de pessoas organizados com base comunitária passou a ser 

debatida por Brudney e England (1983), que separam a coprodução entre individual, em grupos 

e coletiva, ideia que é resgatada por outros autores posteriormente (BOVAIRD, 2007; 

MCMULLIN, 2020; NABATCHI; SANCINO; SICILIA, 2017).  

A atuação das organizações do terceiro setor em processos de coprodução, por sua vez, 

foi estudada com foco em seu papel na provisão de serviços públicos, a partir da perspectiva do 

envolvimento das OSCs juntamente dos cidadãos usuários de seus serviços nesse processo 

(BRANDSEN; PESTOFF, 2006; VERSCHUERE; BRANDSEN; PESTOFF, 2012). 

Neste trabalho será adotada a concepção da atuação das OSCs junto do poder público, 

o que se configura como coprodução em grupos. Ela ocorre quando uma categoria específica 

de produtores não usuais, os quais partilham de preocupações, atributos e interesses 

semelhantes produz, em conjunto com os produtores usuais, um produto ou serviço 

(BRUDNEY; ENGLAND, 1983; NABATCHI; SANCINO; SICILIA, 2017). Esse tipo de 

coprodução costuma depender de mecanismos de coordenação formais (BRUDNEY; 

ENGLAND, 1983).  

Outras considerações sobre o tema, que se referem diretamente à qual etapa do processo 

de produção é coproduzida, ampliaram ainda mais o conceito. A atividade de coprodução de 

determinado bem ou serviço era considerada apenas na sua entrega (ALFORD, 2009). Estudos 

mais recentes afirmam, contudo, que a coprodução deve ser entendida como um conceito mais 

“guarda-chuva” (NABATCHI; SANCINO; SICILIA, 2017; VERSCHUERE; BRANDSEN; 

PESTOFF, 2012), um fenômeno que corresponde na verdade a toda a cadeia da produção de 
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um bem ou serviço (BARBERA; SICILIA; STECCOLINI, 2016; BOVAIRD, 2007; 

BOVAIRD; LOEFFLER, 2012; NABATCHI; SANCINO; SICILIA, 2017).  

Aqui será considerada a coprodução de, além de bens e serviços, políticas públicas, e, 

nesse caso, ela deve perpassar por todo seu curso, desde o planejamento, passando pela 

implementação, até o monitoramento e a avaliação.  

Nabatchi, Sancino e Sicilia (2017) defendem a possibilidade de que a teoria de 

coprodução seja aplicada também a atividades mais abrangentes, nas palavras dos autores 

(NABATCHI; SANCINO; SICILIA, 2017, p. 768), “activities that have nothing to do with 

service delivery but rather attend to other elements of public services and public policies”. 

Nessa perspectiva, ressalta-se que o MROSC é uma política de gestão, isto é, ela diz 

respeito aos processos através dos quais se atinge determinado objetivo, no caso, as parcerias 

entre administração pública e OSCs, e não à entrega dos serviços que esses atores prestam. 

Poucos estudos em coprodução já analisaram esse tipo de política pública, como é o caso da 

pesquisa realizada por Barbera, Sicilia e Steccolini (2016), a respeito da produção do orçamento 

participativo da comuna de Rho, na Itália. Exemplos semelhantes são trazidos por Bovaird e 

Loeffler (2012) a respeito do projeto “You Decide!”, de compra de serviços públicos pelo bairro 

inglês Tower Hamlets, e da criação do site “My Care, My Choice”, para facilitar o acesso às 

políticas de assistência social do Conselho da cidade de Stockport, também na Inglaterra. 

Assim sendo, apesar de não se referir à entrega de um produto ou serviço, as OSCs estão 

coproduzindo o processo de implementação do MROSC nos entes estudados à medida em que 

são usuárias desses processos e deles depende a entrega final dos serviços que elas prestam. 

 

4.1.2 DELIMITAÇÃO DO CONCEITO: O QUE NÃO É COPRODUÇÃO  

 

 Para melhor compreender o fenômeno de coprodução, torna-se importante entender o 

que ele não é. A coprodução demanda que haja envolvimento efetivo tanto dos produtores 

usuais quanto dos não usuais na produção da política pública, isto é, que sua atuação gere real 

impacto no processo em que estão envolvidos, de forma que participações pequenas dos 

cidadãos não a configuram (BOVAIRD et al., 2016). 

 Ela ocorre apenas quando nenhum dos dois grupos, produtores usuais ou não usuais, 

pode ser substituído nesse processo, estabelecendo-se uma relação de complementaridade e 

interdependência entre eles (MITLIN, 2008; OSTROM, 1996; PARKS et al., 1981). 

 Brudney e England (1983) ressaltam ainda que para que a coprodução aconteça, é 

necessário que exista efetiva participação, não apenas capacidade de resposta, a qual deve ser 
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ativa e não passiva, como também potencial de cooperação, para além de simples conformidade 

entre as partes participantes. 

Com o fim de esclarecer possíveis confusões entre o conceito de coprodução e outras 

formas de produção de políticas públicas é possível, a partir das considerações de Boyle e Harris 

(2009) e de Bovaird (informação verbal3), estabelecer um diagrama que mede as 

responsabilidades pelo planejamento e entrega delas, constituído na Figura 1. 

 

Figura 1: Localização da coprodução no diagrama processos-atores 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Diversos estudos caracterizam diferentes atividades como coproduzidas, não havendo 

consenso quanto a isso. Eles englobam processos de co-comissionamento (coplanejamento, 

codesign, co-priorização, cofinanciamento e co-monitoramento/avaliação) e de co-provisão 

(cogestão e co-entrega) (BOVAIRD; LOEFFLER, 2012).  

Diante da variedade de entendimentos, optou-se por considerar a definição de Bovaird 

e Loeffler (2012), segundo a qual um fenômeno só pode ser considerado coproduzido caso haja 

 
3
 Informações proferidas pelo professor Tony Bovaird em palestra no Instituto de Estudos Avançados da USP, 

em São Paulo, em outubro de 2018. 
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o envolvimento de seus produtores usuais e dos não usuais em atividades que perpassem tanto 

pelo co-comissionamento quanto pela co-provisão. 

Nessa concepção, a coprodução não existe quando os atores estão presentes em apenas 

um desses processos, ou quando só um dos produtores está presente - conformando a provisão 

tradicional, quando apenas os produtores usuais participam, ou a provisão comunitária auto-

organizada, no caso de apenas os produtores não usuais participarem. Ela se dá na execução das 

diversas etapas por ambos os atores desde que eles tenham um alto nível de participação no 

processo, num sentido que as atividades seriam empreendidas de tal forma que haveria sinergia 

entre produtores usuais e não usuais, isto é, o processo ocorreria de maneira orgânica e coesa. 

A linha vertical do diagrama representa os processos pelos quais a política pública deve 

passar, desde sua formulação e planejamento até sua entrega – monitoramento e a avaliação, 

também presentes em seu ciclo, perpassam por todas as demais etapas, motivo pelo qual eles 

não são representados no diagrama. No caso estudado, havendo coprodução, a política pública 

coproduzida corresponde à realização de parcerias bem estruturadas, equilibradas e com 

participação mútua entre administração pública e OSCs. Por sua vez, a linha horizontal é aquela 

que engloba os atores envolvidos nesse processo, de produtores usuais a produtores não usuais. 

 

4.1.3 LIMITAÇÕES E BENEFÍCIOS  

 

  Tratando-se de um processo no qual variados atores trabalham juntos, a coprodução 

possui suas limitações. Há questões como as diferenças de valores e disparidades nos incentivos 

dados a cada um deles, o que pode conformar-se em resultados diversos a depender do ambiente 

em que se aplica. Exemplos podem se dar na forma de resistência por parte dos agentes do 

serviço público no início do processo (BOVAIRD, 2007), no fraco ou inexistente impulso 

inicial que incite os cidadãos à coproduzir, bem como na falta de incentivos para que eles 

continuem a participar, feitos que demandam a mobilização de valores e comportamentos mais 

abrangentes e, portanto, tempo e empenho (ALFORD, 2015). 

Existem também questões relativas à responsabilização, transparência e accountability. 

A participação de atores não estatais na produção de determinada política pública dificulta a 

realização da prestação de contas e pode levar a uma confusão entre as atribuições de atores 

públicos e privados (BOVAIRD, 2007) se não bem organizada e monitorada. 

O relatório Co-production Phase 2: Taking co-production to scale in services for 

patients with long term health conditions, a National Endowment for Science, Technology and 

the Arts (NESTA, 2011) identificou algumas dificuldades que podem surgir no processo de 
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coprodução, sendo elas: barreiras de financiamento, dada uma perspectiva mais focada dos 

investidores e o caráter abrangente que as atividades coproduzidas costumam assumir; 

dificuldades em provar o valor das atividades coproduzidas em termos contábeis e de 

gerenciamento de desempenho; e necessidade de que as pessoas envolvidas nos referidos 

processos desenvolvam novas capacidades.  A essas questões, Bovaird e Loeffler (2012) 

adicionam a existência da visão de diversos atores sobre a coprodução ser um processo 

arriscado, e a possível relutância dos produtores usuais em perder controle das atividades se 

elas passarem a ser coproduzidas. 

Há ainda o argumento de que o fenômeno de coprodução, especialmente quando ocorre 

entre administração pública e OSCs, caso aqui estudado, estabelece-se como uma forma de 

mercadorização do que é público. Esse raciocínio pode ser rebatido por meio da constatação de 

que a coprodução ocorre de modo mais recorrente em países em que o Estado de Bem Estar 

Social está melhor estabelecido (BOVAIRD, 2007), isto é, cujo Estado é tido como responsável 

pela organização da economia e pela promoção social.  

A prevalência da coprodução nesses países dá-se como característica benéfica desse 

fenômeno ao se relacionar com o caráter democrático que ele traz em si (BOVAIRD, 2007; 

OSTROM, 1993; VERSCHUERE; BRANDSEN; PESTOFF, 2012). Os cidadãos passam a 

assumir um papel ativo de comprometimento e responsabilidade em relação ao que ocorre ao 

seu redor, de modo que haja a redistribuição não apenas de tarefas, como também de poder e, 

por conseguinte, mudanças mais profundas (MITLIN, 2008). 

Outro aspecto vantajoso desse fenômeno toca nos insumos que o fator humano pode 

levar ao processo de produção de políticas públicas dado o aprimoramento que os cidadãos têm 

a possibilidade de adicionar às agências estatais (OSTROM, 1993) dadas suas capacidades 

inovadoras e adaptativas e conhecimento da realidade local. Isso conduz à promoção de 

medidas que se encaixem melhor a cada caso específico e pode até diminuir o montante de 

recursos monetários demandados, como também incluir o uso de recursos da localidade que 

não estariam disponíveis de outro modo e/ou seriam desperdiçados (BOVAIRD, 2007; 

BOYLE; HARRIS, 2009; BRANDSEN; HONINGH, 2015; OSTROM, 1993). 

Da mesma forma que para a política pública em si, os benefícios impactam também os 

cidadãos que, além de receber serviços que condizem mais adequadamente à sua realidade 

prática, elevando sua satisfação, desenvolvem valores de pertencimento, aprendizado e 

empoderamento, e aperfeiçoam suas capacidades pessoais e cívicas (BOVAIRD, 2007; 

BRANDSEN; HONINGH, 2015; BRANDSEN; PESTOFF, 2006; MITLIN, 2008).  
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Bovaird e Loeffler (2012) trazem a discussão dos efeitos da coprodução para a geração 

de valor público. A partir da atividade coproduzida, a adição de valores pode ocorrer em cinco 

dimensões: valor diretamente para o usuário; valor para grupos maiores,  geralmente de pessoas 

próximas do usuário; valor social, fomentador de interação e coesão social; valor para o 

ambiente, que garante a sustentabilidade das políticas que perpassam por ele; e valor político, 

que dá apoio ao processo democrático (BOVAIRD; LOEFFLER, 2012). 

Nesse sentido, tem-se que a coprodução apresenta impactos positivos tanto individuais 

quanto coletivos (BOVAIRD; LOEFFLER, 2008), gerando maior efetividade, eficiência  e 

democratização para o curso da política pública, e satisfação e envolvimento para os atores 

envoltos no processo, assim como maior coesão social (VOORBERG; BEKKERS; 

TUMMERS, 2015). 

 

4.1.4 QUANDO A COPRODUÇÃO OCORRE 

 

 Para que a coprodução efetivamente ocorra é necessário que uma série de quesitos sejam 

preenchidos. A The New Economics Foundation (NEF) produziu, em 2014, uma pesquisa que 

buscou, através da sistematização de alguns estudos de caso, estabelecer os principais 

componentes existentes em situações em que a coprodução está presente. Da mesma forma, 

este trabalho buscou elencar essas características com base na literatura sobre o tema.  

Obteve-se então o Quadro 7, o qual relaciona os pontos levantados pela NEF com os 

especificados a partir dos autores utilizados para a revisão bibliográfica deste estudo. 

Formaram-se categorias de análise para a coprodução, as quais serão utilizadas nas seções 

seguintes. 

 

Quadro 7: Categorias de análise de coprodução 

Categorias de 

análise 
Categorias da NEF (2014) 

Categorias destacadas da 

literatura 
Autor(es) 

Participação 

ativa 

Reconhecimento das pessoas 

como ativos, quebrando com 

seu papel passivo no 

recebimento dos serviços 

Reconhecimento das pessoas 

como ativos da política 

pública 

Boyle e Harris 

(2009) 

Existência de contribuições 

diretas e ativas dos cidadãos 

Brandsen e 

Honingh (2015) 

Aproveitamento 

das habilidades 

Utilização das habilidades já 

existentes de todos os atores 

para a produção dos serviços 

Aproveitamento das 

características dos cidadãos 

(habilidades, valores, etc.) 

Vooberg, Bekkers 

e Tummers (2015) 
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Pertencimento - 
Sentimento de pertencimento 

dos cidadãos 

Brandsen e Pestoff 

(2006); Bovaird 

(2007); Brandsen 

e Honingh (2015); 

Vooberg, Bekkers 

e Tummers (2015) 

Efeito catalisador 

Transformação dos 

produtores usuais em 

catalisadores de mudanças 

em detrimento de sua ação 

como entregadores de 

serviços 

Aprendizado por parte dos 

produtores da política a 

respeito das diferentes 

formas de formação da 

agenda 

Ostrom (1996) 

Compatibilidade e abertura 

das organizações públicas 

com a participação dos 

cidadãos 

Vooberg, Bekkers 

e Tummers (2015) 

Encorajamento - 

Encorajamento dos usuários 

em sua transformação em 

coprodutores 

Ostrom (1996); 

Alford (2015) 

Quebra de 

barreiras 

Quebra das barreiras entre os 

produtores usuais dos 

serviços e os coprodutores 

Coordenação entre cidadãos, 

produtores usuais e agência 

Ostrom (1996); 

Alford (2015) 

Trabalho em equipe dentro 

do órgão público e entre ele 

e coprodutores 

Ostrom (1996) 

Disponibilidade - 

Disponibilidade para 

execução do trabalho de 

ambas as partes 

Alford (2015) 

Reciprocidade 

Existência de incentivos à 

reciprocidade entre os 

produtores usuais dos 

serviços e os coprodutores 

Relação recíproca e 

equilibrada entre 

profissionais do serviço 

público e usuários da política 

Boyle e Harris 

(2009); Brandsen 

e Honingh (2015) 

Valorização das relações 

entre os diversos atores e de 

seu trabalho 

Boyle e Harris 

(2009) 

Redes de pares 

Constituição de redes de 

suporte aos pares, com 

compartilhamento de 

experiências para a expansão 

a capacidade dos serviços 

Compartilhamento de 

experiências, capacidades 

inovativas e conhecimentos 

Boyle e Harris 

(2009); Bode e 

Brandsen (2014); 

Alford (2015) 

Redesenho de 

processos 
- 

Redesenho das concepções 

tradicionais de planejamento 

e administração dos serviços 

públicos 

Bovaird (2007); 

Verschuere, 

Brandsen e Pestoff 

(2012) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Destaca-se, contudo, que essas categorias traduzem-se a partir de uma concepção ideal 

de coprodução, uma construção teórica que enfatiza determinadas características para efeito de 

análise, mas que não pode ser encontrada em sua forma pura na realidade (CRUZ, 2016). É 

nesse sentido que Bovaird e Loeffler (2012, p. 1121) afirmam sobre o conceito de coprodução: 

“it insists on an ‘equal and reciprocal relationship’, a condition which has been rarely 

encountered in the sphere of public services”.  
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Serão identificadas nas análises, portanto, proximidades e distanciamentos em relação 

às categorias propostas. 

 

 

4.2 NEOINSTITUCIONALISMO E LÓGICAS INSTITUCIONAIS 

 

4.2.1 CONTRIBUIÇÕES DO NEOINSTITUCIONALISMO  

 

 No plano dos estudos organizacionais, o neoinstitucionalismo, em contraste aos 

modelos racionalistas - os quais pressupõe a racionalidade na tomada de decisão que leva a uma 

sucessão de fatores e, por fim, ao objetivo final, de maneira que meios e fins são hierarquizados 

(SIMON, 1965) -, entende a instituição como um corpo socialmente construído que resulta de 

ações e interações planejadas e não planejadas a partir de processos sociais não racionais. Tal 

perspectiva é de grande valia para este estudo à medida em que permite a compreensão de como 

atores sociais interagem entre si e com o ambiente e das consequências dessas interações. 

As instituições são estruturas e mecanismos sociais presentes em todos os âmbitos da 

vida, que influenciam, regulam, delimitam e dão perspectivas ao comportamento dos 

indivíduos, sendo criadas pelas pessoas, individualmente ou em grupos, e as moldando, em uma 

relação recíproca de interação entre agente-instituição e instituição-instituição (DIMAGGIO; 

POWELL, 1983; MEYER; ROWAN, 1977; SCOTT, 2014). Nesse processo, para além de fins 

a serem atingidos a partir de uma determinada perspectiva, as instituições traçam os meios a 

serem usados para tal e seus mecanismos, de forma que indivíduos, grupos e organizações 

tentam usá-las em nome de seus próprios objetivos (FRIEDLAND; ALFORD, 1991), sejam 

eles de valor público ou privado.  

Assim sendo, observa-se a relevância das instituições na delimitação das políticas 

públicas e do comportamento dos indivíduos, bem como dos indivíduos nas instituições e nas 

políticas públicas e das políticas públicas nos outros dois, havendo uma relação mútua de 

interações e influências diante do caráter interinstitucional (FRIEDLAND; ALFORD, 1991) e 

multinível (THORNTON; OCASIO, 2008) que a sociedade possui.  

É importante dizer que instituições e organizações não são a mesma coisa. Enquanto as 

instituições são arranjos mais amplos e complexos, que traçam as regras do jogo e os 

comportamentos que podem ou não ocorrer nele, as organizações são estruturas que abrangem 

um conjunto de procedimentos e processos, configurando-se, junto dos indivíduos, como atores 

do jogo (NORTH, 2012). Nem toda organização se conforma como uma instituição, ao mesmo 
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tempo em que uma instituição pode ser composta por um aglomerado de organizações. Frente 

à essa acepção, as instituições podem ser o capitalismo, o Estado, o mercado, a democracia, a 

família, o casamento, a religião, a ciência, entre outras, enquanto as organizações são os 

partidos políticos, as empresas, as igrejas, as universidades, as escolas, etc. 

A sociedade opera em três frentes, a partir da competição e negociação entre indivíduos, 

do conflito e coordenação entre organizações e da contradição e interdependência entre 

instituições (FRIEDLAND; ALFORD, 1991). Essas interações podem ocorrer em formas 

diversas de complementaridade e/ou disputa, fazendo com que organizações e indivíduos 

alterem constantemente as relações institucionais existentes na sociedade. 

Isso ocorre em virtude de as instituições estarem inseridas no campo, uma concepção 

central para as teorias neoinstitucionalistas (WOOTEN; HOFFMAN, 2008).  

De acordo com Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006), o conceito de 

campo já foi abordado por meio de variadas perspectivas teóricas, as quais concordam em 

alguns pontos chave como sua composição nas dimensões relacional/estrutural e simbólica/de 

significado, cada qual recebendo mais atenção a depender da perspectiva, e de sua 

caracterização como uma arena de interação entre diversos atores/agentes. 

Por seu turno, as principais divergências dessas definições dizem respeito à maneira 

como elas compreendem as questões de conflito, poder e posição social, dividindo-se em duas 

grandes correntes (MACHADO-DA-SILVA; GUARIDO FILHO; ROSSONI, 2006).  

Na primeira abordagem, a significação do campo se dá por um espaço de interação e 

competição entre diversos agentes por uma posição de poder. Num campo estruturado, as 

organizações estão respondendo umas às outras e ao seu ambiente externo o tempo todo, 

disputando espaço e legitimidade dentro dele (BOURDIEU, 1990; DIMAGGIO; POWELL, 

1983). Em outras palavras, o campo é uma comunidade de organizações e atores individuais 

interagindo, mais entre si do que com outros atores, de acordo com um sistema de significados 

comuns (SCOTT, 2014). 

Nesse sentido, no interior do campo, as organizações, grupos e indivíduos possuem uma 

série de premissas que compõem o que Bourdieu (1990) chama de “habitus” - estruturas que 

ao mesmo tempo em que restringem, possibilitam a ação a partir de sua união com a agência -, 

através das quais interpretam a realidade e atuam nela, de forma que as estruturas “determinam 

as relações internas a um segmento do social, ao mesmo tempo em que são determinadas por 

essas relações” (MACHADO-DA-SILVA; GUARIDO FILHO; ROSSONI, 2006, p. 171).  

As premissas que dizem respeito ao funcionamento do campo precisam ser 

compartilhadas entre os agentes para que as constantes disputas se concretizem, de forma que 
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elas são determinadas de acordo com a alocação do poder dentro do campo a partir da 

distribuição desigual dos insumos nele presentes. Possuem mais influência sobre o campo 

aqueles atores que se encontram em posições dominantes, delimitando a configuração dele, de 

limites não fixos, bem como a extensão da complexidade organizacional com a qual se está 

lidando. 

De outro lado, tem-se a conciliação das ideias de campo e da Teoria da Estruturação de 

Giddens (1979, 2003), que apesar de não cunhar o termo “campo” em seus estudos, ao tratar 

dos sistemas sociais, traz à tona a questão relacional que existe nessa dimensão. Nessa 

abordagem, a dominação não seria a sobreposição de posições imperantes, isto é, aquelas que 

acumulam mais capital dentro do sistema social, sobre as que o acumulam em menores 

quantidades, mas sim uma relação de autonomia e dependência entre os atores que nele são 

comportados. Por esse ângulo, ao falar de poder, o autor (GIDDENS, 2003, p. 18) afirma: 

 

“Os recursos (focalizados via significação e legitimação) são propriedades 

estruturadas de sistemas sociais, definidos e reproduzidos por agentes dotados de 

capacidade cognoscitiva no decorrer da interação. O poder não está intrinsecamente 

ligado à realização de interesses secionais. Nessa concepção, o uso do poder não 

caracteriza tipos específicos de conduta, mas toda a ação, e o poder não é em si mesmo 

um recurso.”. 

 

 Nesse sentido, dentro do campo, os atores sociais se inter-relacionam produzindo e 

reproduzindo estruturas (MACHADO-DA-SILVA; GUARIDO FILHO; ROSSONI, 2006) – 

definidas como “o que dá forma e existência às ações sociais” (RODRIGUES, 2008, p. 39), não 

existentes no tempo-espaço ao não ser que dentro de um sistema social (GIDDENS, 1979) - e, 

por conseguinte, fazendo as estruturas do campo transformarem-se. O campo é considerado 

como organizado ao redor não apenas de significados comuns, dado que seus integrantes podem 

possuir resoluções distintas, mas sim de canais partilhados de diálogo (HOFFMAN, 1999). 

 Para este trabalho, tal abordagem é interessante à medida que traz em consideração 

também a questão da interação entre sistemas sociais distintos que, envolvendo-se em ações 

simultâneas, tem potencial para alterar a delimitação do campo posto (MACHADO-DA-

SILVA; GUARIDO FILHO; ROSSONI, 2006). Ademais, o debate presente nessa linha, acerca 

do relacionamento entre agência e estrutura e sua respectiva aptidão para a transformação, é 

pertinente às discussões que serão estabelecidas a seguir. 

  

4.2.2 AS QUATRO ONDAS DO NEOINSTITUCIONALISMO 
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A teoria institucional teve seu início em meados do século XX, a partir das formulações 

de Selznik (1949), que já discordava das teorias de escolha racional e enfatizava as relação entre 

organização e ambiente, destacando o alcance dos interesses dentro das organizações como 

atrelado a negociações e coalizões políticas (DIMAGGIO; POWELL, 1991). Este trabalho 

tratará, contudo, das teorias neoinstitucionalistas, as quais, reformulando o institucionalismo 

numa perspectiva mais sociológica, aperfeiçoam a ideia do papel das instituições a partir de um 

entendimento sobre a influência, a mudança e/ou a manutenção da escolha social (DIMAGGIO; 

POWELL, 1991). Elas dividem-se em quatro ondas, que serão explicadas a seguir, com foco 

especial na quarta. 

A primeira onda do neoinstitucionalismo tratou especialmente de retrabalhar a ideia de 

institucionalidade a partir da moldagem das estruturas, para garantir a legitimidade a partir do 

papel dos profissionais e do Estado no que são chamados de isomorfismos (DIMAGGIO; 

POWELL, 1983; MEYER; ROWAN, 1977). 

Destaca-se a literatura a respeito da tendência de que os campos e organizações se 

tornem cada vez mais parecidos em razão das forças institucionais a partir do desenvolvimento 

de modelos de racionalização de processos em seu interior, com base na  busca por 

institucionalizar, por meio de regras, o ambiente institucional das organizações (MEYER; 

ROWAN, 1977), e dos chamados isomorfismos. Eles assumem três diferentes formas: de 

caráter coercitivo (quando as organizações são compelidas através de normas e hierarquia a 

adotar práticas semelhantes às de outras, geralmente, as que lhes impõem essa mudança), 

mimético (quando as organizações buscam se assemelhar a outras cujas práticas considerem 

exemplares e estejam em alta), ou normativo (processo de índole mais profissionalizante, que 

denota legitimidade a uma organização dada a adoção de determinados procedimentos) 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983).  

Adiciona-se a isso o processo de burocratização como modelo hegemônico das 

organizações que, ao mesmo tempo em que racionaliza e promove estabilidade em sua 

operação, as baliza de forma irreversível no que Weber  (apud DIMAGGIO; POWELL, 1983) 

chama de iron cage, a partir de uma perspectiva de que as organizações precisam incorporar os 

elementos de racionalização institucional para evitar ilegitimidade. Atinge-se então a inércia 

institucional (FRIEDLAND; ALFORD, 1991) derivada de um elevado nível de 

institucionalização estrutural e de burocratização. 

Algumas críticas foram tecidas sobre essa onda, censurando, por exemplo, a suposta 

confusão que pode acontecer entre institucionalização por meio dos isomorfismos e 

dependência de recursos de uma instituição em relação a outra (THORNTON; OCASIO; 
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LOUNSBURY, 2012). Ademais, na prática, observa-se o descolamento entre as estruturas e 

suas aplicações, de forma que seu processo de institucionalização nem sempre leva a resultados 

homogêneos, fazendo surgir maiores disputas dentro e entre as instituições. Passam a ser 

questionadas matérias sobre a possibilidade de inovação e o lugar da agência dentro do campo, 

definida por Emirbayer e Mische (2002, p. 970) como: 

 

“the temporally constructed engagement by actors of different structural 

environments—the temporal-relational contexts of action—which, through the 

interplay of habit, imagination, and judgment, both reproduces and transforms those 

structures in interactive response to the problems posed by changing historical 

situations.”. 

 

 Nesse sentido, a agência é capaz de, ao mesmo tempo, sustentar e alterar as estruturas, 

as quais não devem ser consideradas de modo tão simplista e heteromórfico dada a conexão 

agente-ação presente em sua configuração (RODRIGUES, 2008).  Demonstra-se, portanto, o 

quanto o fator humano é relevante para as instituições a partir do envolvimento dos atores nas 

estruturas do ambiente (EMIRBAYER; MISCHE, 2002).  

Para compreender tais considerações, é necessário se debruçar sobre as demais ondas 

do neoinstitucionalismo, as quais trazem à tona o fato de que mudanças podem ocorrer mesmo 

em ambientes altamente institucionalizados, tornando o campo cada vez mais dinâmico 

(WOOTEN; HOFFMAN, 2008). 

Na segunda onda surge a figura do empreendedor institucional como um ator que está 

na periferia de um campo e mobiliza recursos e relações para transformar a institucionalidade 

posta ou criar uma nova (DIMAGGIO, 1988), atuando como um agente de legitimação 

(DACIN; GOODSTEIN; SCOTT, 2002).  

Isso pode ocorrer tanto em campos já bem fixados quanto em campos emergentes desde 

que haja a associação necessária entre agência, interesses e instituições para a mudança 

institucional desejada. É fundamental que os empreendedores institucionais sejam capazes de 

atrelar seus empenhos para a modificação da institucionalidade com as atividades do próprio 

campo, a partir de seu entrelaçamento com os interesses dos demais atores que dele fazem parte 

(MAGUIRE; HARDY; LAWRENCE, 2004). 

Por sua vez, a terceira onda refere-se a um fenômeno muito mais amplo que o 

empreendedorismo institucional, mas que ao mesmo tempo o engloba: o trabalho institucional, 

o qual trata da relação entre ação e instituição.  

Nessa acepção, a partir do trabalho de DiMaggio (1988), sobre os empreendedores 

institucionais, e de Oliver (1992), que trata da descontinuação institucional dada pela ação 
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disruptiva de atores, bem como da visão da prática que a perspectiva sociológica traz - de ação 

situada, instruída e organizada de indivíduos ou organizações em torno de um resultado 

esperado -,  tem-se o surgimento de estudos a respeito do relevante papel que os atores em geral 

– sejam individuais ou organizacionais - possuem na criação, manutenção e intermissão da 

institucionalidade, atuando marcadamente nos campos com base em suas competências e 

aptidões (LAWRENCE; SUDDABY, 2006; RAO; MORRILL; ZALD, 2000) 

Na segunda e terceira ondas, portanto, a agência é elemento essencial para explicar a 

manutenção e a mudança institucional a um nível mais micro - relações entre atores individuais 

e/ou coletivos e sua respectiva atuação para tal. A quarta onda, por seu turno, traz à tona a 

questão das lógicas institucionais, surgindo como um componente macro das relações 

institucionais que compõem as ordens institucionais – grandes subsistemas que ordenam as 

instituições da sociedade (FRIEDLAND; ALFORD, 1991; THORNTON; OCASIO; 

LOUNSBURY, 2012). 

Por esse ângulo, Thornton e Ocasio (2008) destacam o quanto os estudos em lógicas 

institucionais perpassam diversos níveis, incumbidos de pensar as interações entre indivíduos, 

organizações e instituições.  Nessa acepção, lógica institucional configura-se como um 

conjunto de padrões históricos socialmente edificados a partir de práticas materiais, valores, 

crenças, regras e premissas que embasam as relações materiais e imateriais dentro das 

instituições, tais como, por exemplo, a organização do tempo e do espaço pelos indivíduos e a 

construção de uma significação para sua realidade social (THORNTON; OCASIO, 2008). Um 

grupo relativamente estável de lógicas institucionais orienta os atores de determinada ordem 

institucional, formando rede de interdependência entre as diversas instituições (THORNTON; 

OCASIO; LOUNSBURY, 2012). 

Cada lógica institucional deve ser pensada como capaz de fornecer um associado 

coerente de princípios organizacionais para um domínio da vida social, conformando assim um 

“espaço relacional” (WOOTEN; HOFFMAN, 2008). Consoante a isso, os ambientes 

institucionais devem ser pensados para além de seus aspectos materiais, também considerando 

os componentes simbólicos. Através das lógicas, ao tentar atingir seus objetivos, indivíduos e 

organizações, ao mesmo tempo que os tornam concretos, reproduzem uma série de símbolos 

(FRIEDLAND; ALFORD, 1991). As lógicas, portanto, englobam conflito na forma de fazer as 

coisas e, por conseguinte, a significação da ação a partir da escolha que se faz (FRIEDLAND; 

ALFORD, 1991). 

Elas são concebidas, selecionadas, organizadas e empregues em vários níveis de análise 

– individual, organizacional, campo e societal (THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 
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2012). Neste trabalho, a associação entre lógicas institucionais e campo será essencial para a 

compreensão das complexidades organizacionais e institucionais estudadas, dado que, como 

será visto no capítulo seguinte, este será o nível de análise utilizado. Considera-se, portanto, 

não apenas o diverso número de lógicas presente, como também o eventual encontro ou 

desencontro entre elas, levando ao aprimoramento das investigações concernentes ao padrão de 

associação entre lógicas, campos, instituições e organizações. 
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5 ORDENS, LÓGICAS E CAMPO INSTITUCIONAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DO 

MROSC 

 

Quando se fala no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), 

observa-se uma gama de lógicas concorrendo pela legitimação maior dentro de um campo: as 

do poder público e as das OSCs. Essas lógicas atuam predominantemente em suas respectivas 

ordens institucionais. Faz-se então um esforço de estabelecer as ordens predominantes com as 

quais se trabalharará neste estudo.  

Thornton, Jones e Kury (2005) estabeleceram seis ordens institucionais predominantes 

das sociedades ocidentais contemporâneas: o Mercado, as Corporações, os Profissionais, o 

Estado, as Famílias e as Religiões. Dentre essas, será utilizada a ordem do Estado.  

Será considerada também uma nova ordem, de acordo com o proposto por Thornton, 

Ocasio e Lounsbury (2012). Segundo eles, os trabalhos anteriores apresentaram grandes 

avanços na criação de tipos ideias relativos às ordens institucionais e suas respectivas lógicas, 

entretanto, ignoraram uma importante ordem: a comunitária.  

Essa ordem teve sua definição desenvolvida através do tempo, tendo iniciado muito 

atrelada à ideia de território, para depois expandir-se para “intersections of entrepreneurship 

and social movements at the local and national levels” (THORNTON; OCASIO; 

LOUNSBURY, 2012, p. 69). Interseções essas determinadas pela ação social não restrita 

necessariamente à satisfação de necessidades econômicas, organizadas de maneira 

interdependente, seja pela competição ou pela cooperação, em torno de propostas de benefício 

coletivo.  

Nesse sentido, a ordem comunitária será utilizada, dentro das definições de Thornton, 

Ocasio e Lounsbury (2012), Lee e Lounsbury (2015), Jay (2013) e também com base em seu 

uso no trabalho de Costa, Guarido Filho e Gonçalves (2014), como aquela na qual as OSCs se 

encaixam. 

O quadro a seguir traz a categorização das respectivas lógicas que dominam cada uma 

das ordens institucionais propostas para este estudo. 

 

Quadro 8: Ordens e lógicas institucionais estatal e comunitária 

Ordem institucional/ 

Característica da lógica 
Estado Comunidade 

Suposição básica 
Estado como mecanismo de 

redistribuição 
Fronteiras comuns 

Fonte(s) de legitimidade Participação democrática 
União de vontades; crença na confiança 

e na reciprocidade 



53 

 

Fonte(s) de autoridade Dominação burocrática 
Compromisso com os valores e ideologia 

da comunidade 

Fonte(s) de identidade Classes sociais e econômicas Conexão emocional e reputação 

Base de normas Cidadania na nação Participação no grupo 

Bases de atenção Status do grupo de interesse Investimento pessoal no grupo 

Base das estratégias 

Incremento do bem coletivo; ação 

pública; implementação de políticas 

públicas; accountability 

Incremento de status; honra dos 

membros e das práticas; ação pública; 

solidariedade; altruísmo 

Fonte de agência 
Coordenação dos recursos públicos; 

criação de regras; poder de execução 
Organização e ação coletiva 

Estrutura 
Leis; regras de compras públicas; dever 

de transparência 
Expectativa dos participantes 

Tempo Ciclos orçamentário e eleitoral 
Momentos de campanha; pontos de 

inflexão; ciclos de financiamento 

 Fonte: Adaptado de Jay (2013) e Thornton, Ocasio e Lounsbury (2012) 

 

O Estado, como lógica que aqui representa o poder público, pode ser caracterizado 

através de sua sobrevivência dependente das exigências cerimoniais de ambientes altamente 

institucionalizados, consoante à definição de instituição mais burocratizada. Ele tem como 

suposição básica o Estado como mecanismo de distribuição.  

O tipo ideal da lógica estatal tem como fontes de legitimidade, autoridade e identidade, 

respectivamente, a participação democrática, a dominação burocrática e as classes sociais e 

econômicas (THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 2012). Sua base de normas é a cidadania 

da ação, enquanto a de atenção é o status do grupo de interesse (THORNTON; OCASIO; 

LOUNSBURY, 2012). Seus imperativos normativos e estratégicos a ação pública, a 

implementação de políticas públicas e a accountability (JAY, 2013). Suas fontes de agência são 

o incremento do bem público, a coordenação dos recursos públicos, a criação de regras e o 

poder de execução, enquanto sua estrutura é dada pelas leis, pelas regras de compras públicas 

e pelo dever de transparência (JAY, 2013; THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 2012). O 

tempo da lógica estatal, por sua vez, é medido de acordo com os ciclos orçamentário e eleitoral 

(JAY, 2013). 

No que diz respeito à lógica comunitária, ela é trazida neste trabalho com base na ideia 

de direcionamento dos esforços coletivos à uma cidadania organizada (LEE; LOUNSBURY, 

2015). 

Dentro dela, as OSCs dependem do gerenciamento das demandas de relações internas e 

de fronteiras externas, divididas num leque heterogêneo de configurações, tendo como 

suposição básica as fronteiras comuns entre diversos atores, organizações e instituições 

(THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 2012). 
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Suas fontes de legitimidade são a união de vontades e a crença na confiança e na 

reciprocidade, enquanto as de autoridade e identidade são, respectivamente, o compromisso 

com os valores e ideologia da comunidade, e a conexão emocional e a reputação (THORNTON; 

OCASIO; LOUNSBURY, 2012). Por sua vez, suas bases de normas e de atenção pautam-se na 

participação e no investimento pessoal no grupo (THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 

2012). 

Jay (2013) estabelece o tipo ideal especificamente das OSCs dentro dessa lógica. Elas 

tem como imperativo estratégico, bem como a lógica do Estado, a ação pública, mas para além 

disso, ele engloba também a solidariedade e o altruísmo (JAY, 2013) e o incremento do status 

(THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 2012). Por seu lado, o espaço de agência dessa 

lógica se dá por meio da organização e da ação coletiva, enquanto suas estruturas se baseiam 

nas expectativas de seus participantes, e seu tempo se dá de acordo com momentos de 

campanha, pontos de inflexão e ciclos de financiamento (JAY, 2013).  

Essas organizações são híbridas. Nelas, a mistura de identidades e formas 

organizacionais e lógicas institucionais (BATTILANA; LEE, 2014) está presente.  O 

hibridismo existe em níveis variados, envolvendo diversos atores, estratégias e interações em 

diferentes níveis de análise, podendo caracterizar-se por conflito, tensão e/ ou 

complementaridade em graus variados. Trocas entre identidades e formas organizacionais e 

lógicas institucionais nem sempre ocorrem da mesma forma, na mesma formatação e/ou através 

dos mesmos meios, condicionando a construção de um sentido à diferentes maneiras (DENIS; 

FERLIE; VAN GESTEL, 2015).  

Podem haver no conjunto de OSCs, portanto, tanto organizações mais burocratizadas 

quanto aquelas que não correspondem de forma alguma aos processos de homogeneização 

institucional, como os isomorfismos, constituindo assim o caráter múltiplo e fluído de suas 

fontes de autoridade e forma organizacional, respectivamente. Dado isto, seu potencial para 

assimilação de lógicas é muito grande, havendo forte possibilidade de fomentar mudanças no 

campo.  

Essas organizações tem de lidar constantemente com as lógicas de outros atores, como 

a do Estado e a do Mercado, seus grandes financiadores, para garantir sua sustentabilidade. 

Isso, em alguns momentos, pode gerar embates e dificuldades para que a lógica comunitária se 

sobressaia, pois as OSCs tem de tentar frequentemente equilibrar suas perspectivas e as 

perspectivas desses outros atores a respeito de sua missão social (JÖNSSON, 2019; 

MIKOŁAJCZAK, 2020). 
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Entretanto, o que vale destacar é que as OSCs, na grande maioria dos casos, têm seu 

surgimento a partir de pautas da sociedade, as quais formatam a configuração da lógica que as 

engloba, a comunitária, numa contínua tentativa de institucionalizar suas agendas.  

Existem diferentes graus de aproximação entre estruturas e atividades nas lógicas estatal 

e comunitária (MEYER; ROWAN, 1977), bem como relações assimétricas entre elas. 

 Ambas existem no nível societal, ou seja, atuam no ambiente macro das diversas esferas 

da vida institucional, agindo, em razão de sua heterogeneidade, em uma variedade de campos. 

No caso das OSCs, por exemplo, sua atuação em campos sortidos relacionados à cultura, ao 

esporte, à educação, entre outros, leva à diferentes condicionamentos da lógica comunitária 

regente. O mesmo vale para o Estado, que também atua nesses campos diversos. 

Neste trabalho, contudo, o foco não é sua atuação nessa diversidade de campos, mas 

num campo específico, de nível meso: o campo do MROSC, no qual ocorre sua implementação. 

Esse campo é considerado aqui, de acordo com os recortes propostos – o município de Belo 

Horizonte e o estado da Bahia -, como o espaço de interação meio entre as lógicas estatal e 

comunitária em torno de uma temática. Nesse sentido, é um campo temático intersticial 

(ZIETSMA et al., 2017), como apresentado no esquema a seguir. 

 

Figura 2: A constituição do campo temático intersticial 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Hoffman (1999) foi o primeiro a falar de campos temáticos, apesar de não usar 

exatamente essa categorização. Segundo o autor (HOFFMAN, 1999, p. 351): 
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“The notion that an organizational field forms around a central issue - such as the 

protection of the natural environment - rather than a central technology or market 

introduces the idea that fields become centers of debates in which competing interests 

negotiate over issue interpretation.” 

 

Nessa perspectiva, os campos temáticos são aqueles que se caracterizam pela junção de 

um grupo de atores que se identificam com uma questão específica, a partir da qual são 

estabelecidas trocas de relacionamento a fim de disputar e negociar práticas e significados que 

impactam seus respectivos campos de origem (ZIETSMA et al., 2017). Por sua vez, os campos 

temáticos intersticiais surgem de posições intersticiais – aquelas que existem entre ou na 

sobreposição de campos institucionais. Eles têm como características essenciais a forte presença 

de múltiplos campos e lógicas, sendo essas lógicas fragmentadas, e suas fronteiras permeáveis 

(ZIETSMA et al., 2017). 

 O campo formado pelo encontro das lógicas estatal e comunitária na discussão temática 

a respeito da implementação do MROSC será chamado aqui de campo regulatório do MROSC, 

a partir da utilização do conceito teórico de espaço regulatório, o qual retrata, de forma figurada, 

a relação estabelecida entre normas, instituições e agentes num dado espaço e tempo 

(SALINAS, 2019). Essa relação presume que não apenas o agente estatal, que usualmente 

controla a ação normativa, está atuando nessa ação, de maneira que outros agentes, nesse caso, 

as OSCs, também influenciem e operem diretamente em sua produção, implementação e 

monitoramento (SALINAS, 2019). 

 O uso dessa conceituação se justifica ainda a partir da aplicação dela na própria 

discussão referente à parceirização entre Estado e OSCs feita por Salinas (2019), a qual  afirma 

que “A eficácia de um espaço regulatório depende das crenças e percepções das organizações 

sobre o que pode ser de fato realizado” (SALINAS, 2019, p. 399). Ela mobiliza assim os 

aspectos materiais e simbólicos existentes nesse espaço, aqui considerado um campo.  
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6 DESCRIÇÃO DOS CASOS 
 

 

 

6.1 O CASO DE BELO HORIZONTE 

 

O município brasileiro de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, encontra-se na região 

Sudeste e tem uma população, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, de 

cerca de 2,3 milhões de habitantes4 distribuída num território de 331,89 km², e um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,81, considerado muito alto.  

De acordo com o Mapa das OSCs5, há 10.105 OSCs no município, o quarto maior número 

num município em relação à quantidade de OSCs no âmbito nacional, sendo sua principal fonte 

de financiamento os recursos públicos, com uma média anual de cerca de  179,1 milhões de 

reais – a capital mineira também é a quarta cidade em relação aos repasses de recursos para 

OSCs nesse nível da federação. Nesse cenário, a discussão da regulação das relações entre essas 

organizações e a administração pública torna-se essencial. 

Em Belo Horizonte, o processo de implementação do MROSC se desenvolveu por iniciativa 

do poder público, que criou um Grupo de Trabalho (GT) composto por técnicos das secretarias 

municipais e da Procuradoria Geral do Município (PGM) para discutir o assunto. Num primeiro 

momento, foi assinado o Decreto Municipal nº 16.519 de dezembro de 2016, regulamentando 

a Lei 13.019/14 no município por moldes ainda semelhantes aos dos antigos convênios 

(MENDONÇA, 2017).  

Com a mudança de gestão no ano seguinte, a partir das eleições municipais e da assunção 

do novo prefeito Alexandre Kalil, do Partido Social Democrata (PSD), foi nomeado um novo 

Procurador Geral do Município, que se manteve no cargo até agosto de 2019, Tomás de Aquino 

Resende, que tem um histórico de estudo e defesa do terceiro setor. Ele fortaleceu a agenda, 

defendendo (informação verbal6) que duas das grandes conquistas da nova regulamentação são 

o impedimento de que sejam estabelecidas relações personalistas dada a exigência que a nova 

lei traz dos chamamentos públicos – processos que tem como finalidade a apuração das OSCs 

que poderão estabelecer parceria com o Estado, os quais asseguram os “princípios da isonomia, 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

 
4 Dados do Censo 2010. 
5
 Dados coletados em https://mapaosc.ipea.gov.br/analise-perfil.html?localidade=3106200, em 05 de maio de 

2020. 
6 Informações proferidas pelo Procurador Geral do município de Belo Horizonte, Tomás de Aquino Resende, em 

palestra no Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor da PUC, São Paulo, em maio de 2019. 

https://mapaosc.ipea.gov.br/analise-perfil.html?localidade=3106200
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lhes são correlatos” (BRASIL, 2014) -, e a provocação para que o setor público estudasse o 

terceiro setor.  

Foi contratada ainda a consultoria da advogada Laís Figueiredo Lopes, a qual foi secretaria 

da Presidência da República, liderando a discussão da Lei nº 13.019/14 em nível federal no 

período de sua formulação.  

Conforme afirmado por Lopes (informação verbal7), seguiram-se 12 passos para a 

implementação do MROSC em Belo Horizonte: (1) o comprometimento da alta gestão, (2) a 

definição do ponto focal no poder executivo, (3) a criação do CONFOCO, (4) a articulação do 

CONFOCO com outros conselhos, (5) a criação de mecanismos de transparência, (6) a adesão 

ao Mapa das OSCs, (7) a execução de um diagnóstico, por meio de consulta pública, e a criação 

de mecanismos de participação, (8) a regulamentação do decreto municipal, (9) a elaboração 

de editais, termos e minutas padrão, (10) a criação de um manual de parcerias entre Estado e 

OSCs, (11) a capacitação conjunta entre atores, e (12) a realização de seminários e eventos 

públicos. 

Foi criado o Núcleo de Apoio às Parcerias (NAP), que posteriormente se tornaria a Gerência 

de Apoio às Parcerias (GAPOP) – encarregada da organização e articulação efetiva do MROSC 

em Belo Horizonte -, por meio do Decreto Municipal nº 16.746 de outubro de 2017. O novo 

decreto substituiu totalmente o anterior, com mudanças no que se refere ao estabelecimento das 

parcerias entre Estado e OSCs no município, desde a publicação dos editais até o modelo de 

prestação de contas (MENDONÇA, 2017).  

Através do Decreto Municipal 16.746/17 foi também estabelecido o CONFOCO, um 

conselho consultivo que se reúne mensalmente e tem papel de ajudar na formulação e 

implementação da política de parcerias no munícipio nos moldes do MROSC, além de realizar 

estudos e formações sobre elas, receber Propostas de Manifestação de Interesse Social (PMIs) 

- sugestões advindas da sociedade civil a respeito da abertura de possíveis chamamentos 

públicos - e se manter em constante diálogo com a PGM, através da GAPOP. 

A Prefeitura de Belo Horizonte é composta por 14 secretarias – Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), Secretaria Municipal de 

Assuntos Institucionais e Comunicação Social (SMAICS), Secretaria Municipal de Cultura 

(SMC), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), Secretaria Municipal 

de Educação (SMED), Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), Secretaria Municipal 

da Fazenda (SMF), Secretaria Municipal de Governo (SMG), Secretaria Municipal do Meio 

 
7 Informações proferidas pela advogada Lais Figueiredo Lopes em palestra no Núcleo de Estudos Avançados do 

Terceiro Setor da PUC, São Paulo, em maio de 2019. 
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Ambiente (SMMA), Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), Secretaria 

Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (SMPOG), Secretaria Municipal de Política 

Urbana (SMPU), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e Secretaria Municipal de Segurança 

e Prevenção (SMSP) – além da Controladoria Geral do Município (CGM) e da Procuradoria 

Geral do Município (PGM).  Dentre tais órgãos, oito deles estão no CONFOCO representando 

a administração pública, sendo elas SMASAC, SMAICS, SMC, SMED, SMEL, SMPOG, 

CGM e PGM, cada qual com dois representantes, um titular e um suplente. Adiciona-se a esse 

grupo dois indicados do prefeito. 

No que se refere às OSCs presentes no CONFOCO, tem-se atualmente8, divididas em 10 

áreas temáticas, a Providens e o Centro de Educação para o Trabalho Virgilio Resi, como OSCs 

da área de criança e adolescente e geração de trabalho e renda; o Fórum Permanente de 

Entidades Socioassistenciais de BH e os Salesianos, de gestão do terceiro setor e rede; a Casa 

do Beco, de cultura e rede; o Movimento de Luta Pró-Creches (MLPC), da área mulher; a 

Creche Tia Dolores, de pessoa com deficiência; o Lar Santo Antônio de Pádua e o Abrigo Frei 

Otto, da área de idosos; o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (CeMais), de gestão do 

terceiro setor; a Ordem dos Advogados do Brasil e o Sindicato de Instituições Beneficentes, 

Religiosas e Filantrópicas no Estado de Minas Gerais (SINIBREF), da área  jurídica; o Centro 

de Luta pela Livre Orientação Sexual (CELLOS), de gênero e meio ambiente; e a Cooperativa 

de Trabalho e Serviços Múltiplos (COOPMULT), de  comunidade e trabalho com baixa renda. 

Idealmente, o CONFOCO de Belo Horizonte seria formado paritariamente, com 20 

representações do poder público e 20 das OSCs, entretanto, diante do não-comparecimento 

frequente de alguns dos membros representantes desse segundo grupo, o CONFOCO está num 

processo de discussão e reformulação das regras relativas à ausência não justificada dos 

membros e sua substituição para que se atinja o número de 20 representantes de cada lado. É 

por esse motivo que há menos representações das OSCs do que do poder público. Destaca-se 

ainda que titular e suplente das OSCs são membros de diferentes organizações e áreas temáticas. 

Há ainda os convidados especiais, os quais não tem poder de voto, mas participam das 

discussões regularmente, que são: Defensoria Pública, Conselho Regional de Contabilidade, e 

um representante de profissionais que atue diretamente com OSCs, no caso, da agência Nexo 

Investimento Social. Além destes, está prevista no Decreto Municipal nº 16.746/17 a 

participação no CONFOCO também de um representante do Ministério Público de Minas 

 
8 Dados coletados de https://prefeitura.pbh.gov.br/portaldasparcerias/composicao em 25 de maio de 2020. Pode 

ter havido alterações na composição do CONFOCO após a data. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/portaldasparcerias/composicao
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Gerais, e um de uma instituição de ensino superior, centro de pesquisa ou escola de governo, 

contudo, estes se demonstram ausentes das reuniões. 

Os mandatos de tais representantes são de 4 anos, sua presidência é composta sempre por 

um representante do Estado e um representante das OSCs, sendo um deles o vice, com 

alternância entre os dois na presidência do CONFOCO depois de dois anos, a metade do 

mandato.  

Além disso, ele é composto por quatro comissões temáticas: Atos Normativos, responsável 

pela elaboração das regras internas do CONFOCO, assim como de uma gama de normativas 

infralegais para implementação do MROSC no município, como recomendações, minutas 

padrão, entre outras; Modernização, Informação e Transparência, incumbida especialmente das 

discussões relativas à desburocratização dos processos e redesenho de seus fluxos; Formação, 

Capacitação e Articulação de Eventos, encarregada do planejamento de eventos relacionados 

ao tema das parcerias entre Estado e OSCs, incluindo as capacitações; e Mobilização, 

Comunicação e Participação Social, que tem a responsabilidade de manter o engajamento dos 

integrantes do COFOCO no próprio conselho, bem como em outras atividades que lhe remetam, 

inclusive nas próprias comissões, e de dar mais visibilidade a ele. 

Ocorreram capacitações para servidores públicos e gestores de OSCs, organizadas tanto 

pela GAPOP quanto pelo CONFOCO e por OSCs de articulação intersetorial, como é o caso 

do CeMAIS, as quais envolveram desde a apresentação do MROSC, do decreto municipal que 

o regulamenta e do CONFOCO, até questões mais específicas, como a elaboração de editais, 

planos de trabalho e orçamentação – elementos essenciais para o firmamento da parceria -, e o 

preenchimento de formulários de propostas de conselhos de políticas públicas.  

Foi lançado o Portal das Parcerias (https://prefeitura.pbh.gov.br/portaldasparcerias) no site 

da Prefeitura de Belo Horizonte. Nele consta uma diversidade de informações acerca da Lei nº 

13.019/14, do Decreto Municipal nº 16.746/17, sobre os trâmites das parcerias e reuniões do 

CONFOCO, formações e eventos realizados, entre outros. 

São realizados também, anualmente, pelo CONFOCO, os Seminários Municipais de 

Parcerias de Belo Horizonte, para discutir em caráter mais amplo alguns pontos concernentes 

às parcerias entre Estado e OSCs e ao MROSC, com membros variados do Estado, das OSCs, 

especialistas e cidadãos interessados. O primeiro Seminário Municipal de Parcerias foi 

realizado em abril de 2018, tendo como tema as questões de confiança e transparência nas 

parcerias. Já o segundo ocorreu em junho de 2019 e teve como título “Avanços e Desafios no 

Século XXI: a construção da cultura de parcerias no município de Belo Horizonte”, com foco 

nos desafios e avanços na construção das parcerias do município. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/portaldasparcerias
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Observa-se, nos relatos coletados, que tanto os representantes do poder público quanto 

das OSCs têm percepções semelhantes a respeito das OSCs no que tange a sua atuação, sendo 

frequentemente destacadas questões como a maior qualidade do serviço prestado por elas em 

algumas áreas diante de seu conhecimento da realidade em que os usuários estão inseridos, isto 

é, sua capacidade de maior adaptação e especialização, além dos processos menos burocráticos 

e consequente redução de custos, de forma que, sobre isso, menções ao know how, à expertise 

e à dedicação que essas organizações tem sobre seu trabalho foram constantes entre os 

entrevistados.  

As percepções acerca do poder público variam entre os entrevistados, contudo o que 

mais apareceu foram comentários a respeito da importância do papel que esse ente tem em 

apoiar, acompanhar e viabilizar o trabalho das OSCs. O entrevistado 8 (representante da 

sociedade civil) enfatiza esse papel ao afirmar: 

 

“Eu acho que hoje a gente tem que cada vez mais é trabalhar para esse trabalho 

conjunto né, o Estado, o setor jurídico, as empresas privadas e as instituições, porque 

só o Estado, ele não vai dar conta de tudo, mas o Estado tem um papel fundamental 

que é de, por meio de legislações, como a do MROSC, dar segurança para as 

instituições atuarem né, subsidiar elas de legislações, de recursos” 
 

A Entrevistada 7 (representante do Poder Executivo) declara a esse respeito: 

 

“eu acho que a participação da sociedade civil nesses serviços é essencial, embora 

tenha alguns serviços diretos que é óbvio que tem de ser feitos pelo poder público, 

mas quando se trata do estar nas comunidades, as organizações tem muito mais 

conhecimento local, tem muito mais bagagem, tem muito mais disponibilidade, tem 

muito mais know how para realmente realizar um bom trabalho e eu acredito muito 

nisso”. 
 

6.1.1 O CONFOCO DE BELO HORIZONTE 

 

Os atores entrevistados no caso de Belo Horizonte tem, a respeito do CONFOCO, 

percepções muito semelhantes, descrevendo-o como um espaço essencial e privilegiado para as 

discussões acerca das parcerias estabelecidas a partir do MROSC, o que se verifica por meio de 

alguns termos chave levantados a seu respeito, como, “articulação”, “diálogo permanente e 

sistemático”, “aproximação”, “intermediação”, “elo”, entre outros.  

Sobre isso, de acordo com o Entrevistado 1 (convidado permanente), o CONFOCO “é 

um espaço para discutir a relação mesmo, assim, pra tentar simplificar os processos, pra ter 

parceria minimamente sabendo entender”.  
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Além disso, o CONFOCO aparece essencialmente como um espaço no qual o objetivo 

é mapear questões do MROSC e construir processos de trabalho mais simples. 

Um dos principais pontos mencionados acerca do CONFOCO, tanto pelos 

representantes do poder público quanto das OSCs, diz respeito a como ele permitiu que os 

atores enxergassem sob a perspectiva uns dos outros, constatando a existência de dificuldades 

de ambos os lados e alcançando uma desejada transferência de conhecimentos. Um exemplo 

desse processo foi dado pela Entrevistada 7 (representante do Poder Executivo), que afirmou 

que ao acompanhar o trabalho das OSCs, o poder público percebeu quantas horas elas 

“perdiam” preenchendo relatórios, muitas vezes inúteis. Sobre esse curso de aprendizado, a 

Entrevistada 7 (representante do Poder Executivo) diz: 

 

“ainda que a Prefeitura tivesse se organizado para fazer capacitação com os 

servidores, para explicar a realidade das organizações, não se compara ao que o 

CONFOCO, ao que a relação tem feito, porque a gente tá conhecendo na prática, a 

gente tá se aproximando, a gente tá estabelecendo relação de confiança com essas 

organizações, então isso é muito importante, e o que a gente tem tentado fazer é que 

as organizações também tenham essa confiança na administração pública” 
 

De acordo com a Entrevistada 2 (convidada permanente), foi possível ver um esforço 

por parte dos gestores públicos em se qualificar para as discussões relativas ao MROSC, a partir 

de sua participação no CONFOCO.  

Nesse sentido, a Entrevistada 9 (representante do Poder Executivo) diz ainda: 

 

“[os outros conselhos] têm um papel muito deliberativo em relação a recurso e o 

CONFOCO não tem esse viés, então as pessoas do CONFOCO, elas vêm pra discutir 

a política pública, para discutir possibilidades de melhorias, então eu vejo que em dois 

anos de CONFOCO, a gente conseguiu avançar muito em situações que antes parecia 

que a Prefeitura era um pouco blindada de receber essas provocações externas”. 
 

Um ponto frequentemente levantado pelos representantes das OSCs, contudo, é que, 

apesar da proatividade enxergada nos gestores púbicos no que se refere à busca por entender e 

implementar o MROSC em seus respectivos órgãos, eles não têm poder o bastante para 

convencer os técnicos que lidam com essas organizações no dia-a-dia da importância desse 

processo.  

Nesse sentido, o Entrevistado 4 (representante do Poder Executivo) afirmou que existe 

um esforço, dentro da SMASAC, de se estabelecerem reuniões para discussão interna do 

MROSC, as quais vem ocorrendo desde o início de 2018, com os objetivos de mapear questões 

do MROSC e construir os processos de trabalho mais eficientes. Os demais representantes do 
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poder público deixam claro que discussões desse tipo se mantém dentro de suas próprias 

subsecretarias. 

Ainda no sentido da aprendizagem, uma atividade que ocorre no CONFOCO é a 

apresentação de uma ou mais OSCs e/ou secretarias de governo a cada reunião, o que permite 

ampliar os conhecimentos de um ator sobre o outro e inclusive fortalecer o diálogo entre as 

próprias organizações. 

Foi levantado que as principais contribuições levadas pelo poder público para o espaço 

do CONFOCO dizem respeito ao conhecimento sobre as diversas legislações que regem a 

administração pública, para além do MROSC, bem como dos processos de trabalho internos, 

os quais, mesmo diante de uma ideia de desburocratização, muitas vezes não podem ser 

suprimidos.  

No que se refere à contribuição das OSCs, tem-se especialmente a enumeração de 

momentos nos quais a ação do poder público ainda não está condizente com a nova 

regulamentação e, diante disso, a busca, em conjunto deste, por soluções para essas situações.  

A esse respeito da interação dos papéis do poder público e das OSCs no CONFOCO, o 

Entrevistado 8 (representante da sociedade civil), diz:  

 

“nós, membros do conselho, trazemos para as nossas instituições a devolutiva dessas 

discussões, esses debates, buscamos preocupações, assuntos que as instituições 

queiram que a gente leve até o CONFOCO, então aqui no Pró-Creches nós temos 

assembleias mensais, então eu sempre tô trazendo os resultados das discussões, o que 

que tá sendo debatido, se tem alguma demanda que é daqui para o CONFOCO, alguma 

consulta, porque como é tudo muito novo, [...] as orientações não tão vindo, as 

respostas não tão vindo simplesmente “sim” e “não”, elas são mais reflexivas, 

justamente pra nos educar nesse novo processo”. 

 

Apesar dessas contribuições, o CONFOCO em Belo Horizonte encontra-se esvaziado, 

com ausência frequente de alguns membros, tanto do poder público e das OSCs, quanto 

convidados especiais. Foi mencionado, em algumas entrevistas, que muitos atores tem baixa 

participação devido a dificuldades de compreender as discussões estabelecidas nesse espaço. 

O tema da ausência é pauta frequente das reuniões do CONFOCO, sendo tratado 

especialmente pela Comissão de Mobilização, Participação Social e Comunicação deste, no 

sentido de motivar os membros para participação ativa e fazer o levantamento e substituição 

das instituições em situação de vacância, e pela Comissão de Atos Normativos, para 

aprimoramento e refinamento das questões relativas à justificativa de ausência. 
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6.1.2 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO EM BELO HORIZONTE 

 

Alguns pontos principais a respeito da atuação do CONFOCO em Belo Horizonte 

podem ser sublinhados dada a frequência que eles aparecem em suas reuniões e a relevância 

com a qual são mencionados por seus membros. Eles são: a discussão acerca dos recorrentes 

atrasos de pagamentos das OSCs no início de cada ano; a antecipação das parcelas do 

pagamento das OSCs; a elaboração do decreto municipal que regula o MROSC; a elaboração 

do regimento interno do CONFOCO; a mudança em um edital do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); os Seminários Municipais de Parcerias de 

Belo Horizonte; e a reformulação de diversos fluxos de trabalho da administração pública. 

Em relação ao primeiro tópico, a primeira parcela de repasse de recurso que o poder 

público tem de fazer às OSCs parceirizadas no início de cada ano deveria ser recebida por estas 

até o quinto dia útil de janeiro, contudo, sempre foi recebida com atrasos, algumas vezes de 

meses, em razão do fechamento do orçamento municipal. Isso prejudicava a atuação das 

organizações, o pagamento de seus funcionários, sua prestação de serviços e, por conseguinte, 

o usuário final deles.  

A questão do atraso no repasse de recursos parecia estar institucionalizada no município, 

de acordo com a Entrevistada 2 (convidada especial), o primeiro instrumento jurídico produzido 

em Belo Horizonte que seguia as regras do MROSC já previa uma pausa no repasse entre os 

meses de dezembro e fevereiro. Essa discussão foi levada ao CONFOCO pelas OSCs e 

convidados especiais desde as primeiras reuniões, diante do que foram estabelecidas e 

encaminhadas para dentro das secretarias que efetivamente estabelecem as parcerias essas 

discussões. Sobre isso, de acordo com a Entrevistada 7 (representante do Poder Executivo):  

 

“o município fecha o orçamento e ele só abre o orçamento depois, lá mais pra frente 

né, e o ano passado [2018] a gente conseguiu que ele abrisse o orçamento de tudo que 

tava cadastrado, que são os serviços continuados, que já estão cadastrados, que não 

pode ter interrupção, que abrisse para o pagamento nesse período de, o logo possível, 

mais próximo do ano novo, assim que vire o ano, e eles conseguiram isso, o pessoal 

da assistência trabalhou meio que 24h [...], isso foi, assim, um debate permanente 

dentro do CONFOCO até conseguir, então essa foi uma grande vitória” 
 

 Ainda nesse contexto, a respeito do instrumento que previa a pausa, a Entrevistada 2 

(convidada especial) disse: “a gente conseguiu fazer a mobilização do Estado para a gente ter 

uma antecipação do recurso em dezembro, então as entidades iam receber duas parcelas em 

dezembro para não ter a falta do recurso”. 
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Vale destacar que as discussões se deram, durante os dois primeiros anos do Conselho, 

entre CONFOCO, SMASAC e SMED, as duas secretarias que mais tem parcerias com OSCs 

no município, e SMPOG, responsável pela abertura do orçamento.  

Os recursos passaram a ser repassados pela SMED com antecipação de três meses das 

parcelas, enquanto na SMASAC esse repasse continua sendo mensal. Apesar de o repasse dessa 

última ter sido feito em janeiro, ele ainda não está ocorrendo até o quinto dia útil, sendo ainda, 

portanto, foco de debates no CONFOCO. 

A antecipação das parcelas feita pela SMED foi conseguida a partir de uma discussão 

entre a própria secretaria e o Movimento de Lutas Pró-Creches, tendo sido levada para o 

CONFOCO para debate sobre a possibilidade de adaptação do modelo para a SMASAC. 

Quanto à elaboração do decreto que regulamenta o MROSC em Belo Horizonte, no 

processo de substituição do Decreto Municipal nº 16.519/16, a sociedade civil organizada teve, 

através do CONFOCO, amplo processo de participação, construindo, em conjunto com o poder 

público, o Decreto Municipal nº 16.746/17.  

O Entrevistado 8 (representante da sociedade civil) trouxe como exemplo o caso de uma 

restrição muito rígida que havia no primeiro decreto quanto à contratação de parentes de 

servidores públicos nas OSCs, a qual se estendia ao parentesco de até segundo grau. Segundo 

ele, que é diretor do Movimento de Lutas Pró Creches, essa problemática ficava evidente na 

contratação de professores para as creches parceiras, que era muito difícil porque, para que 

fosse possível, esses professores não poderiam ter parentes trabalhando em qualquer área da 

prefeitura. A questão foi levada pelas organizações ao CONFOCO, onde foi amplamente 

debatida e isso foi alterado no novo decreto.  

A produção do Regimento Interno do CONFOCO, por sua vez, foi discutida ao longo 

de 14 reuniões. Inicialmente, antes da organização das comissões temáticas, foi criado um GT 

do Regimento, formado pelos membros do conselho, que elaborou sua primeira proposta e 

submeteu-a ao CONFOCO. A primeira discussão sobre o assunto girou em torno de sua 

simplificação, do entendimento de qual a verdadeira essência do CONFOCO e da questão da 

titularidade e da suplência das OSCs, que, na proposta original, cabia a uma mesma 

organização, tendo sido defendido por elas que fossem ocupadas por organizações distintas. 

Foram realizadas mais duas rodadas de sugestões após isso, intercaladas por discussões do 

tema, já encabeçadas pela Comissão de Atos Normativos do CONFOCO, até a apresentação de 

sua minuta final e sua publicação. 

Houve ainda o caso de um edital do CMDCA - Edital de Chamamento Público nº 

001/2017-, que foi apresentado pelo governo no início da vigência do MROSC, o qual continha 
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exigências tamanhas, especialmente no que se refere à orçamentação, que nenhuma OSC foi 

contemplada. O edital foi alterado diante da mobilização dos atores do CONFOCO, que, junto 

do CMDCA, reescreveram-no, bem como reeditaram o formato do edital e dos relatórios 

concernentes a ele, diante do que OSCs conseguiram estabelecer parcerias através dele.  

A SMASAC e a SMED também agiram nesse sentido, consultaram, discutiram e 

editaram suas minutas e relatórios com as OSCs dentro do espaço do CONFOCO. 

 Já o Seminário Municipal de Parcerias de Belo Horizonte é um evento, pautado pelo 

CONFOCO, que ocorre anualmente. Até o momento foram realizados dois seminários, cuja 

organização é amplamente discutida e totalmente feita pelos membros do CONFOCO, com 

enfoque na Comissão de Formação, Capacitação e Articulação de Eventos deste. 

Sobre a alteração dos fluxos de trabalho, muitos dos gestores estatais afirmaram o 

empenho do poder público nesse sentido dadas as discussões estabelecidas no CONFOCO, o 

que passa diretamente pela Subsecretaria de Modernização da Gestão, da SMPOG, que é uma 

secretaria estratégica de apoio às outras secretarias em várias questões e lida com os processos 

intermediários das políticas públicas, como o MROSC. A Entrevista 6 (representante do Poder 

Executivo) afirma que a SMPOG tem o papel de “pensar nessas questões de modernização 

nesse fluxo município-OSC, que tem ainda muitas coisas para melhorar com relação à prestação 

de contas, aos repasses, são temas para se modernizar”. 

Além disso, esse processo também se dá por iniciativas mais unitarizadas de outros 

órgãos públicos. Nesse sentido, os entrevistados 5 (representante da sociedade civil) e 7 

(representante do Poder Executivo) mencionaram ainda a mudança nos fluxos de processo 

dentro da Procuradoria ocorrida a partir das discussões estabelecidas no CONFOCO, que 

permitiu que os procedimentos ocorressem de forma mais dinâmica e acelerada.  

Esse ponto dos fluxos de processo também foi um dos focos da reunião do CONFOCO 

que a autora participou, na qual foi discutido o fluxo existente entre a publicação do resultado 

final de um chamamento público e o efetivo recebimento da primeira parcela do repasse para a 

OSC parceira, com propostas para a redução desse período de tempo. 

Nesse sentido, esse processo de reformulação de fluxos é constante, à exemplo do que 

foi dito pelo Entrevistado 4 (representante do Poder Executivo) sobre o pagamento dos fundos. 

Os pagamentos são mensais atualmente, todavia, diante de uma discussão levada ao 

CONFOCO, estuda-se para que sejam trimestrais, permitindo que as OSCs recebam o recurso 

antecipadamente ao mesmo tempo em que a Prefeitura diminua o número de etapas no processo, 

facilitando seu próprio trabalho. 
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Um problema aparente nesse contexto, contudo, diz respeito à utilização de sistemas 

informatizados no decorrer desses fluxos. Tanto representantes do poder público quanto das 

OSCs afirmam que a prefeitura de Belo Horizonte ainda não possui esses sistemas bem 

desenvolvidos e integrados. Apesar disso, a Subsecretaria de Modernização da Gestão, da 

SMPOG, e a Prodabel, empresa de tecnologia do município, também vinculada a essa 

secretaria, trabalham nesse sentido. De acordo com a Entrevistada 6 (representante do poder 

público), as OSCs vem sendo consultadas sobre a utilização dos sistemas já existentes, como, 

por exemplo, nas etapas de inserção de documentos. 

Observa-se que, apesar dos avanços na implementação do MROSC no município, o 

conhecimento acerca dele não foi ainda totalmente absorvido tanto pelos entes da administração 

pública quanto pelas OSCs, de forma que mesmo dentro de áreas para as parcerias, há atores 

que não conhecem os processos. 

As discussões no CONFOCO ainda ficam muito na esfera financeira das parcerias, 

havendo uma dificuldade na compreensão da ideia de parceria para além do repasse de recursos, 

de discussão e construção das políticas públicas. Como afirma a Entrevistada 10 (representante 

da sociedade civil): 

 

“a gente precisa ter um olhar de quem eu atendo, e esse olhar de quem eu atendo não 

da caridade, mas da garantia de direito. Se eu vou no viés da garantia de direitos, eu 

sou parceira, até porque essas discussões podem até passar por uma organização que 

não vai receber recurso, mas a maioria tá inscrita em algum conselho, ela tá dentro da 

agenda política do município.”. 
 

 

6.1.3 AS COMISSÕES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E DE SELEÇÃO 

EM BELO HORIZONTE 

 

As Comissões de Monitoramento e Avaliação são órgãos que devem acompanhar e 

analisar o trabalho das OSCs parceiras juntamente do gestor de parcerias, um agente público 

responsável por avaliar o progresso e o atingimento dos objetivos da parceria e produzir 

relatórios técnicos a seu respeito. Esses relatórios devem detalhar as atividades realizadas pela 

organização parceira, analisar o cumprimento de suas metas e examinar os documentos 

comprobatórios de despesa apenas em caso de desvio ou descumprimento dessas metas, 

conforme preza a avaliação por resultados. 

 Essas comissões são formadas inteiramente por membros da administração pública, 

excetuando-se os casos nos quais elas se referem à conselhos de políticas públicas, de forma 
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que, nessa situação, elas podem incluir membros da sociedade civil também. Elas podem ser 

estabelecidas nos diversos entes federados de maneiras variadas, referindo-se ao conjunto de 

parcerias de todo o estado ou município, ao conjunto de parcerias de uma única secretaria, ao 

conjunto de parcerias de uma determinada subárea da secretaria ou a apenas uma parceria. 

Nas Comissões de Monitoramento e Avaliação de Belo Horizonte tem ocorrido um 

processo de consulta das OSCs pelo Estado e de adequação dos Relatórios Técnicos de 

Monitoramento e Avaliação aos moldes da gestão por resultados.  

O processo tem levado a um estreitamento dos laços entre poder público e OSCs em um 

dos casos analisados, o da SMEL, que antes estabelecia poucas relações com esse tipo de 

organização, como a própria Entrevistada 13 (membro da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação da SMEL) demonstrou. Em determinado momento da entrevista, quando foi 

questionada sobre ter descoberto algo sobre a atuação das OSCs que não sabia antes, ela 

respondeu que “descobriu que tem organizações da sociedade civil”, no sentido de desconhecer 

anteriormente o trabalho dessas organizações na área do esporte e do lazer.  

Mesmo diante disso, os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da SMEL 

demonstram ter absorvido com primazia os conceitos que o MROSC traz a respeito do controle 

de resultados, exemplificando, durante as entrevistas, a realização de diversas ações de 

monitoramento que focam no cumprimento dos objetivos da parceria, como a realização de 

visitas constantes à OSC parceira por variados membros da Comissão e pelo gestor de parcerias, 

conversas frequentes com os membros da OSC, acompanhamento das atividades 

desenvolvidas, preocupação com a metodologia sob a qual essas são aplicadas e com o 

desenvolvimento do usuário final do serviço prestado. 

A composição da Comissão de Monitoramento e Avaliação da SMEL também é 

interessante no sentido que foram selecionados atores estratégicos de vários departamentos da 

secretaria para fazer parte dela - entre os entrevistados, a diretora da Diretoria de Planejamento, 

Monitoramento e Avaliação, o gerente do Departamento de Esporte Educacional, um assessor 

do gabinete, além de mencionados um engenheiro e um membro do Departamento 

Administrativo-Financeiro -, permitindo assim o acompanhamento dos diversos aspectos que 

podem constituir a parceria. 

Essa Comissão de Monitoramento e Avaliação foi criada em fevereiro de 2019 para 

monitorar uma única parceria, àquela referente ao projeto do Polo Regionalizado de Formação 

Esportiva, o qual contou com obras de revitalização e adequação da área da Praça da Saudade 

e organização e implementação de um centro de treinamento esportivo para crianças e 

adolescentes.  



69 

 

Seus membros afirmaram que a avaliação desse projeto é feita a partir da mesma lógica 

que é usada para os serviços prestados de maneira direta pelo Estado. Nos Relatórios Técnicos 

de Monitoramento e Avaliação constam informações a respeito de quais modalidades esportivas 

o espaço atende, do número de matrículas em cada modalidade, da frequência dos alunos, da 

distribuição de alunos do sexo feminino e masculino nas modalidades, os eventos promovidos, 

entre outros. 

Os membros da referida Comissão de Monitoramento e Avaliação também formaram a 

Comissão de Seleção desse edital – que tem a função de produzir o edital de chamamento 

público e de julgá-lo. No que se refere à construção do chamamento público, os entrevistados 

destacam o aprendizado promovido ao ter de repensar os processos para que os critérios 

utilizados fossem justos para ambos os lados.  

Esse processo contou com consultas a OSCs de diversos segmentos que já 

parceirizavam ou não com a administração pública, desde esporte e lazer até assistência social, 

com o intuito de produzir um instrumento que atendesse satisfatoriamente tanto as necessidades 

do poder público quanto as da organização parceria e, por conseguinte, as do usuário final do 

serviço também. Segundo a Entrevistada 13 (membro da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação da SMEL): 

 

“[...] aqui na secretaria, a gente tentou realmente fazer essa escuta, saber o que que 

podia fazer, mas é um pouco do que eu falei, assim, a gente nem sabia se tinha alguma 

entidade que tivesse a característica para nos atender, então a gente chamou algumas 

entidades, chamou quem já atendia a assistência social, conversou com uma outra 

entidade que atendia o Estado e tal pra entender como a gente poderia fazer isso e foi 

um pouco meio, vamos dizer assim, dando um passo, um passo meio, assim, de 

inovação mesmo.” 
 

 Sobre a fase de consulta a essas organizações, os entrevistados mencionaram como 

principal contribuição o fato de poderem passar a enxergar o lado do outro e esclarecer pontos, 

o que se mantém em constante construção com a organização que venceu o edital de 

chamamento, a qual apresenta feedbacks a respeito, por exemplo, dos modelos de relatório. 

Tanto a Procuradoria Geral do Município quanto o CONFOCO tiveram importante 

participação nesse processo, fazendo capacitações e colaborando na construção do edital e na 

modelagem do chamamento público. Nesse sentido, está estabelecido um canal de diálogo entre 

Comissão de Monitoramento e Avaliação da SMEL e CONFOCO, sendo levadas questões da 

primeira ao segundo, como sobre a forma de validação dos Relatórios Técnicos de 

Monitoramento e Avaliação, bem como o processo contrário, no qual membros do CONFOCO 

vão discutir temas pertinentes do esporte e lazer com a Comissão de Monitoramento e 
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Avaliação, por exemplo, abordando o conteúdo do MROSC no âmbito do Conselho Municipal 

de Esportes (CMES). 

Já na Comissão de Monitoramento e Avaliação da SMASAC, responsável por monitorar 

e avaliar todo o conjunto de parcerias da secretaria, a Entrevistada 12 (membro da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação da SMASAC) não soube dar muitas informações em razão de ter 

entrado nela, no momento da entrevista, há apenas dois meses, desconhecendo a maioria dos 

processos relacionados ao MROSC e seus desdobramentos. Contudo, mencionou que na 

Comissão estão sendo discutidas a construção e padronização dos instrumentos de 

monitoramento e avaliação. 

De posse do modelo do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação de Parcerias 

dessa secretaria, observa-se que os aspectos a serem levantados sobre a parceria dizem respeito 

especialmente à execução de seus objetivos, englobando questões como número de usuários 

atendidos, capacidade da equipe socioassistencial, capacidade administrativa e operacional da 

OSC, pesquisa de satisfação com os usuários, entre outros. No aspecto financeiro, o relatório 

se estende apenas no caso de haver inadequações relativas ao alcance das metas, entretanto, não 

é possível saber de que forma esse relatório foi construído e não foi possível acessar outros 

membros da referida Comissão para aprofundar essa questão. 

 

 

6.2 O CASO DA BAHIA 

 

O estado da Bahia, localizado na região Nordeste do Brasil, tem um IDH de 0,66, 

considerado médio, uma população de aproximadamente 14 milhões de habitantes9 e um 

território de 564.733,08 km², de acordo com o Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano. 

Dadas as suas grandes dimensões, o estado é dividido em 27 território identitários, alocados de 

acordo com “prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, possibilitando o 

desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões” (SEPLAN, 2018). 

Segundo dados do Mapa das OSCs10, no território baiano existem 55.222 OSCs, sendo 

o quarto maior número num estado em relação a quantidade de OSCs no âmbito nacional. Por 

sua vez, ele é o décimo estado com maiores repasses de recursos públicos para OSCs, com uma 

média anual de aproximadamente 137,2 milhões de reais, sendo essa sua principal fonte de 

financiamento. 

 
9 Dados do Censo 2010. 
10 Dados coletados em https://mapaosc.ipea.gov.br/analise-perfil.html?localidade=29, em 05 de maio de 2020. 

https://mapaosc.ipea.gov.br/analise-perfil.html?localidade=29
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Na Bahia, a mobilização pelo MROSC se deu inicialmente por membros das OSCs que 

tinham participação na Plataforma Nacional por um Novo Marco Regulatório das OSCs, como 

é o caso das entrevistadas 35 e 36 (representantes da sociedade civil), então membros da Caritas 

Brasil e da CESE. Posteriormente, essas OSCs se organizaram para formar a Plataforma 

MROSC BA e levar a pauta ao estado (MENDONÇA, 2017), convidando para a discussão a 

Secretaria de Relações Institucionais, a Secretaria de Administração, o Conselho Regional e 

Contabilidade (CRC) e alguns parlamentares. 

Foi envolvida também a Universidade Federal da Bahia (UFBA), sob incentivo da 

Plataforma MROSC BA. Por meio do edital de Programa de Extensão Universitária (ProExt), 

a Universidade realizou, junto da Plataforma MROSC BA e do poder público, a inciativa Pontos 

de Gestão MROSC, responsável pela divulgação de informações e realização de capacitações 

acerca do tema (MENDONÇA, 2017). Esse projeto também contou com uma vertente que 

priorizava a territorialização da discussão, a partir da qual foram organizados painéis itinerantes 

de disseminação do MROSC em alguns territórios da Bahia. 

Nesse momento, houve a criação de um GT para a regulamentação do MROSC no 

estado, que produziu o Decreto Estadual nº 17.091 de outubro de 2016, o qual já estabelecia o 

CONFOCO BA, o primeiro do país. 

O CONFOCO começou a funcionar um ano depois, em setembro de 2017, com a 

incumbência de atuar na sistematização, incentivo, formação e elaboração de diretrizes relativas 

às políticas de fomento e colaboração, de forma consultiva, com reuniões bimestrais e 

composição paritária. Ele é composto de um total de 20 membros titulares, mais 20 suplentes, 

além de uma Secretaria Executiva, responsável pelo apoio técnico e assessoria aos conselheiros. 

O CONFOCO realiza também reuniões extraordinárias, nos meses intercalares, quando há uma 

pauta urgente. 

O governo do estado da Bahia é composto por 23 secretarias – Secretaria de Justiça, 

Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Secretaria de Educação (SEC), 

Secretaria da Fazenda (SEFAZ), Secretaria da Segurança Pública (SSP), Secretaria de 

Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), Secretaria de Relações Institucionais 

(SERIN), Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), Secretaria de 

Infraestrutura (SEINFRA), Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), 

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Secretaria de Saúde (SESAB), 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Secretaria do Planejamento (SEPLAN), 

Secretaria de Administração (SAEB), Secretaria de Cultura (SECULT), Secretaria de Turismo 

(SETUR), Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), Secretaria do Meio Ambiente 
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(SEMA), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), Secretaria de 

Desenvolvimento Rural (SDR), Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI), 

Secretaria de Comunicação Social (SECOM), e Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) 

-, adicionando-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Casa Civil. 

No CONFOCO, os órgãos públicos representados são a Casa Civil, a SERIN, a SAEB, 

a SEPLAN, a SEFAZ, a SJDHDS, a SEPROMI, a SPM, a SETRE e a SDR. A PGE não possui 

conselheiros, contudo costuma ter um representante seu na maioria das reuniões.  

Já no que tange às OSCs, elas são divididas nos seguintes eixos: pessoa com deficiência, 

representado pela Associação das Pessoas com Albinismo na Bahia (APALBA) e pela 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); ação social, pela Cáritas Brasileira 

Regional Nordeste 3 e pela ELO Ligações e Organizações; socioambiental, comunidades e 

povos tradicionais, pela Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco 

(FUNDIFRAN) e pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Solidário da 

Região Sisaleira (APAEB); criança e adolescente, pelo Centro de Educação e Cultura Popular 

(CECUP) e pela Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia; juventudes, pela 

Comunicação Interativa  (CIPÓ) e pela Comunidade Terapêutica Gente Livre MAANAIM; 

modelos alternativos de desenvolvimento no campo e na cidade, pelo Fórum Baiano de 

Economia Solidária (FBaES) e pelo Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada 

(IRPAA); defesa de direitos, pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE) e pela 

Comissão Estadual dos Pontos de Cultura (CEPdC); mulheres, pela Odara Instituto da Mulher 

Negra e pela Associação Brasileira de ONGs (ABONG); Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Transgêneros (LGBT), pelo Fórum Baiano LGBT e pelo Grupo de Apoio à 

Prevenção à AIDS da Bahia (GAPA-BA); e combate ao racismo e promoção da igualdade, pela 

Associação Recreativa Cultural e Carnavalesca Afoxé Korin Efan e pelo Instituto Grêmio 

Recreativo Cultural Escola de Samba Filhos da Feira de São Joaquim.  

Destaca-se a participação inclusive de organizações que não recebem recursos públicos, 

ou os recebem de forma muito esporádica, no CONFOCO. Sobre isso, a Entrevistada 36 

(representante da sociedade civil) destaca:  

 

“essas organizações que não recebem recurso ou ao menos não o recebem 

suficientemente, mas elas todas tão envolvidas na questão da criminalização dos 

movimentos sociais e das organizações, então o empenho das organizações contra isso 

é muito grande, e sabe-se que uma das formas é justamente reforçar essa lei 13.019” 

 

O CONFOCO se subdivide ainda em quatro comissões técnicas permanentes – Normas 

e Procedimentos, responsável por construir os modelos dos instrumentos normativos e algumas 
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regulações infralegais, além do Projeto de Lei MROSC, que será discutido posteriormente; 

Comunicação e Informação, à qual cabe a criação de um Plano de Comunicação para as 

questões relativas ao MROSC e a orientação das demais comissões e do conselho em relação a 

ele; Formação e Capacitação, que cuida das atividades de formação do MROSC, como 

palestras, seminários e caravanas; e Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação de Políticas 

de Parceria11, encarregada de monitorar a implementação do Marco junto das OSCs e das 

secretarias do Estado -, permitindo ainda a criação de comissões temporárias. 

Além das capacitações feitas dentro do projeto do ProEx, desenvolvido pela UFBA, 

pelas OSCs e pelo poder público, outras formações foram realizadas tanto pelo Estado quanto 

pelas OSCs. Atualmente, existe um forte investimento nas Caravanas MROSC, caravanas de 

membros do CONFOCO que vão para as regiões do estado mais afastadas da capital levar 

informações e capacitações relativas ao MROSC, para que tanto as OSCs mais distantes quanto 

os municípios possam se apoderar dessa nova legislação. 

A Bahia também possui um sitio eletrônico (http://www.confoco.serin.ba.gov.br/) 

vinculado à SERIN, onde constam diversas informações sobre a lei federal, o decreto estadual 

e todos os atos desenvolvidos pelo CONFOCO no âmbito do estado. 

Destaca-se que, no estado da Bahia, a atuação das OSCs é histórica e de grande impacto 

(BORGES; JAMBEIRO, 2012). Foram feitas, pelos entrevistados, muitas pontuações a respeito 

de sua experiência e conhecimento, proximidade com o público, capacidade de representação, 

dinâmica, flexibilidade e acessibilidade. No entanto, enquanto importância de sua atuação no 

contexto democrático e no desenvolvimento mais coeso de políticas públicas foi acentuada por 

alguns dos entrevistados, observa-se ainda alguns discursos referentes a seu papel como um 

“braço” do Estado, no sentido de apenas prestar aqueles serviços que este ator não consegue 

e/ou não tem o interesse de prestar diretamente. 

O Entrevistado 21 (representante da sociedade civil) afirma que: 

 

“Eu acho que [a atuação das OSCs] é crucial para a preservação de algumas 

atividades, principalmente onde o governo não chega, a gente vem discutindo muito 

que nós não somos o braço do governo, a gente sempre foi colocado como terceiro 

setor, e na verdade, no nosso entendimento, nós somos o primeiro setor, porque de 

fato se a sociedade não existisse, se as Organizações Sociais não existissem, o governo 

não seria tão eficaz quanto, e muitas vezes a gente fica num impasse porque a gente 

quer fazer algo, mas existe um trâmite governamental que, pra você fazer aquilo, tem 

 
11 A Comissão de Monitoramento e Avaliação de Políticas de Parceria do CONFOCO BA não deve ser 

confundida com as Comissões de Monitoramento e Avaliação do poder público. Enquanto a primeira é instituída 

dentro do CONFOCO e tem como objetivo monitorar e avaliar a implementação do MROSC no estado, as outras 

são instauradas dentro das secretarias e devem monitorar e avaliar as parcerias das respectivas secretarias com 

OSCs, em termos de resultados dos serviços prestados. 

http://www.confoco.serin.ba.gov.br/
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a morosidade que é esse tempo do governo, que não é o mesmo que o nosso, então eu 

acho que nosso papel pra isso é muito crucial”. 

 

No sentido oposto, a Entrevistada 22 (representante da sociedade civil) diz: “Eu vejo na 

verdade como se fosse um braço do poder público, eu acho que as OSCs tem esse papel 

importante no social e elas fazem o que o poder público não faz, elas chegam onde o poder 

público não tem pernas pra chegar”. 

Quanto ao papel do Estado, tanto os representantes do poder público quanto os das 

OSCs realçaram a importância de sua atuação direta em suas atribuições constitucionais e no 

planejamento das políticas públicas, havendo grande quantidade de menções, por parte da 

sociedade civil, sobre a necessidade de que este ator colabore na estruturação e financiamento 

das OSCs. 

 

6.2.1 O CONFOCO DA BAHIA 

 

Na Bahia, há um entendimento geral da importância da existência do CONFOCO para 

aproximação dos discursos e atuações do poder público e das OSCs quanto às novas relações 

de parceria propostas pelo MROSC.  

São destacados nas entrevistas seus papéis relativos a aspectos mais práticos, como o 

levantamento das demandas da sociedade civil e a socialização do acesso aos recursos públicos, 

mas também, àqueles que dizem respeito ao fortalecimento da democracia, ao empoderamento 

das pessoas, à melhor estruturação das comunidades, ao fortalecimento da representação e da 

participação, e à sustentabilidade das OSCs, tudo isso por meio do diálogo, do aprofundamento 

dos debates e da mediação dos conflitos, disseminando e aprimorando o MROSC e articulando, 

de forma intersetorial e transversal, as diversas áreas de política pública. Ele é visto, nesse 

sentido, por parte considerável dos representantes da administração pública quanto das OSCs, 

como um instrumento de mudança de cultura, especialmente da cultura do Estado, sendo 

sublinhadas, desde sua primeira reunião, suas funções administrativa e política.  

O Entrevistado 24 (representante da sociedade civil) diz: “O CONFOCO é justamente 

pra puxar ainda algumas deficiências que existem nas secretarias, por exemplo, nos entes 

públicos, que ainda está na fase de adaptação de certa forma, apesar de já ter uns cinco anos da 

aprovação da lei, menos um pouco da regulamentação”. 

A Entrevistada 28 (representante do Poder Executivo), por sua vez, afirma que os 

objetivos do CONFOCO podem ser divididos então em macro desafios e desafios médios, 

destacando ainda que ele é um ponto de alinhamento e referência para um novo paradigma. Já 
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o Entrevistado 31 (representante do Poder Executivo) diz que a “qualidade da relação Estado-

Organizações Sociais que é o objetivo maior do CONFOCO”. 

Há a percepção de que sem o CONFOCO, as questões de implementação ali discutidas 

ficariam indefinidas e/ou se desenvolveriam a partir de relações completamente assimétricas. 

Diversos entrevistados enfatizaram ainda a importância que o CONFOCO adquire ao se 

concretizar como contrapartida ao que está ocorrendo no governo federal, no qual não foi criado 

um CONFOCO nacional para a implementação do MROSC, bem como de onde partem novas 

tentativas de criminalização das OSCs e desmonte dos espaços participativos desde a eleição 

presidencial de 2018 (BORGES; REIS, 2019; SAFATLE, 2019). Sobre esse assunto, a 

Entrevistada 36 (representante da sociedade civil) adiciona: 

 

“a questão do MROSC, ela não é dissociada das condições gerais do Estado e também 

não é dissociada da situação da Bahia no panorama nacional brasileiro, a gente vive 

hoje um clima de muita dificuldade, principalmente de retalhamento da região 

Nordeste, a Bahia tá na região Nordeste, a Bahia tem sido protagonista no sentido de 

buscar soluções para a região, soluções inclusive diferenciadas em termos de 

sustentabilidade” 
 

A primeira formação do CONFOCO ocorreu por indicação da SERIN. A escolha das 

secretarias que fariam parte dele foi realizada em duas fases, primeiro selecionaram-se as 

secretarias consideradas sistêmicas - SAEB, SERIN, SEPLAN e SEFAZ -, depois, as secretarias 

com maior volume de parcerias - SJDHDS, SETRE, SDR, SEPROMI e SPM. A SECULT foi 

convidada a compor o CONFOCO, mas não aceitou o convite. Essa composição foi mantida no 

segundo mandato. 

Já no que se refere às OSCs, sua seleção foi realizada com o apoio das organizações que 

iniciaram a discussão sobre a regulamentação do MROSC no estado, bem como da ABONG, 

dada sua caracterização pela articulação de organizações que atuam em áreas sociais. Elas 

foram escolhidas de acordo com uma série de critérios, como tempo e área de atuação, 

idoneidade, anterior celebração de contratos com a administração pública, entre outros. 

Na segunda, houve a formação de uma comissão eleitoral majoritariamente formada 

pelos representantes das OSCs, responsável pela produção do regimento eleitoral e do edital 

público para inscrição das organizações interessadas em compor o CONFOCO, além de pela 

habilitação daquelas que preenchiam os requisitos - a respeito de comprovação de experiência 

e tempo de atuação - pontuados no edital.  

No dia da eleição, as organizações dividiram-se de acordo com os segmentos nos quais 

se inscreveram e votaram, dentro de cada segmento, qual seria a titular e qual seria a suplente. 
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Nessas eleições houve uma disputa advinda de um grupo de organizações da área da 

cultura, mais especificamente, das OSCs que atuam no Carnaval baiano, o qual não tinha 

representação no CONFOCO. Gerou-se um atrito com o grupo de OSCs já estabelecido devido 

à postura adotada pelas novas OSCs, que apareceram em grande número e exigiram sua 

incorporação no CONFOCO. Algumas organizações desse grupo foram incluídas nos 

segmentos de defesa de direitos e combate ao racismo e promoção da igualdade. 

Destaca-se, nesse sentido, que as organizações que compunham o primeiro mandato do 

CONFOCO tinham um perfil de atuação mais homogêneo, pois, em sua grande maioria, já 

trabalhavam juntas desde a época CPI das ONGs, tida por elas como o gatilho para o início da 

mobilização pelo MROSC. Posteriormente, elas levaram essa discussão para o estado da Bahia. 

Na segunda gestão entraram muitas OSCs novas, que não acompanharam esse processo desde 

o início ou o fizeram à distância.  

Nesse sentido, a Entrevistada 32 (representante da sociedade civil) destaca que o modelo 

de atuação homogêneo da primeira formação do CONFOCO está muito associado à ABONG, 

o qual caracteriza como um grupo de organizações formadas por ativistas políticos mais antigos. 

Ela afirma ainda que não acredita que seja um processo intencional, diz que “é a própria 

renovação dentro do movimento, que vai ocorrer ou não, conforme essas organizações vão 

disputando espaço”. 

O processo eleitoral permitiu alguns avanços em relação à composição anterior, como 

o aumento do número de representantes de organizações sediadas no interior do estado, dado 

que o edital estabelecia prioridade para elas no processo de escolha. 

Salienta-se que a divisão dos membros das OSCs no CONFOCO por segmentos é 

frequentemente citada como promotora da democratização do acesso ao CONFOCO, da 

possibilidade de maior pluralidade de atores nele e, por conseguinte, maior representatividade 

da sociedade. Ademais, a participação dos conselheiros é muito forte desde o início, havendo 

casos em que conselheiros com frequentes ausências foram substituídos no decorrer da primeira 

gestão. Houve ainda um adensamento da participação das OSCs com o passar do tempo. 

Sobre as contribuições do poder público nesse espaço, são frequentemente mencionadas 

relativas à disponibilização de materiais, tais como a disposição do espaço e de sua estrutura 

administrativa para a realização da reunião do CONFOCO, bem como da produção de materiais 

para as capacitações e o financiamento da ida dos conselheiros do interior do estado para 

Salvador para sua efetiva participação nas reuniões, contudo, seu papel se mostra importante 

também na viabilização das pautas propostas e na sua abertura para negociação e discussão.  
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Já as contribuições das OSCs são muito relacionadas à sensibilização do poder público 

quanto a importância de determinadas pautas, através do levantamento de suas experiências, 

especialmente no que diz respeito às dificuldades que estão enfrentando nesse período de 

implementação do MROSC. 

As trocas entre esses atores são fator de relevância, gerando aprendizado mútuo. De 

acordo com a Entrevistada 20 (representante da sociedade civil): “no conselho a gente aprende 

de tudo, sobre políticas públicas, sobre convivência, sobre política partidária, sobre respeito à 

pessoa humana, sobre respeito à causa”. 

Em seu primeiro mandato, o CONFOCO manteve o trabalho direcionado à 

regulamentação da documentação, produção de cartilhas e nas formações, o que se deu através 

de uma tentativa de implementação das normas e procedimentos, para que, num segundo 

momento, fosse possível elaborar um planejamento mais estratégico.  

Nessa acepção, o horizonte imediato do CONFOCO tem duas ações estratégicas 

previstas: a realização de mais caravanas de territorialização e de formações com alguns órgãos 

que tem um volume maior de parcerias. 

O CONFOCO teve ainda um trabalho de consultar as secretarias que estabelecem 

parcerias no sentido de arguir como esse processo funcionava antes do MROSC e quais foram 

os principais desafios para sua adequação à nova lei, bem como de convidar seus membros a 

participar das reuniões do Conselho ou de reuniões com comissões técnicas específicas, a fim 

de estabelecer um canal de diálogo acerca de sua implementação. 

Apesar de atuar no âmbito estadual, o CONFOCO tem demonstrado também forte 

preocupação com a regulação das parcerias de nível municipal dentro da Bahia, propondo ações 

de formação e produção de cartilhas para instrução dessa esfera. 

É nesse sentido que foi planejado o primeiro Núcleo Técnico da Bahia, a partir de um 

alinhamento do CONFOCO e da Plataforma MROSC BA com o Colegiado de 

Desenvolvimento Territorial (CODETER), com implantação no território de Irecê prevista para 

2020, a fim de fazer a multiplicação e divulgação do MROSC no interior, o que se pretende que 

se expanda para outros territórios no futuro. 

As comissões técnicas, por sua vez, trabalham por demanda, estabelecendo reuniões 

fora do CONFOCO, a maioria de forma virtual, para permitir a participação dos conselheiros 

do interior. A Entrevistada 25 (representante da sociedade civil), por exemplo, que é do 

território Velho Chico, afirma participar da Comissão de Formação e Capacitação à distância, 

encaminhando pareceres, devolutivas e perspectivas da própria instituição.  
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As pautas mais importantes, contudo, como a elaboração de seus planos de ação, 

apresentados na reunião da qual a pesquisadora participou, são discutidas presencialmente. No 

caso exemplificado, os resultados discutidos presencialmente pelos membros que poderiam 

estar em Salvador naquele momento foram enviados para todos os membros das respectivas 

comissões para que dessem opiniões, antes que o plano fosse deliberado pelo CONFOCO como 

um todo.  

É de se destacar que em todas as reuniões do CONFOCO, há um momento dedicado à 

apresentação das ações que estão sendo desenvolvidas ou já foram concluídas pelas comissões. 

A respeito do espaço do CONFOCO, entretanto, alguns dos entrevistados trazem a 

problemática do que chamam de “vícios” dos demais conselhos de política pública, que 

dificultam atingir a visão de que esse conselho em específico não foi estabelecido para resolver 

e esclarecer casos individuais de organizações, mas para levar à tona tais casos na tentativa de 

fazer com que os problemas enfrentados neles sejam resolvidos, com o objetivo de que as 

próximas organizações a estabelecer parcerias não passem por eles. 

Sobre isso, a Entrevista 28 (representante do Poder Executivo) afirma:  

 

“a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes, pelo exercício que se tem com a 

própria sociedade civil, do CONFOCO não virar um espaço de resolver os problemas 

de todos que tenham de parcerias, ou não só de parcerias, mas os problemas de outros 

conselhos, os problemas da sociedade civil que cheguem, porque nós temos uma 

função, a função e o objetivo primordial do CONFOCO é a implementação da lei” 

 

No mesmo sentido, a Entrevistada 35 (representante da sociedade civil) acrescenta:  

 

“é importante o CONFOCO perceber que ele não tem condição de interferir nas 

políticas públicas setoriais, [...] a gente não vai conseguir fortalecer os outros 

conselhos trazendo todos os problemas para o CONFOCO, eu acho que o CONFOCO 

já tem um trabalho”. 

  

Há ainda disputas a respeito de seu formato. Alguns dos conselheiros defendem que o 

CONFOCO deveria assumir um papel deliberativo, enquanto outros defendem que ele se 

mantenha consultivo. 

 

6.2.2 A PLATAFORMA MROSC BAHIA 

 

A Plataforma MROSC BA tem o papel de balizar as discussões estabelecidas pelas 

OSCs antes de essas as levarem para o CONFOCO, além de proporcionar ao grupo de OSCs 

que as constitui conhecimento umas sobre as outras e discutir diversos aspectos relativos à sua 
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sustentabilidade. Foi ela quem impulsionou e convidou o governo a discutir o MROSC no 

estado, e a fazer o decreto que o regulamenta, consolidando-se no decorrer desse processo. 

Ela abrange uma quantidade muito maior de OSCs que o próprio CONFOCO – quando 

criada, a Plataforma MROSC BA contava com 30 organizações signatárias, atualmente são 325 

-, garantindo maior representatividade. Apesar disso, existe uma discussão sobre a necessidade 

de expandir ainda mais essa representatividade. Sobre isso, o Entrevistado 23 (consultor da 

sociedade civil) afirma que a Plataforma MROSC BA não pode se acomodar em englobar 

apenas quem já está nela desde o início de suas discussões e já as conhece a fundo, devendo 

buscar abarcar cada vez um maior número de organizações e as capacitar para que se apropriem 

das discussões. 

Algumas críticas são tecidas a seu respeito e se referem a como sua atuação é muito 

associada à do CONFOCO, levando a uma confusão dos papéis de cada um. A esse respeito, o 

mesmo entrevistado diz: 

 

“às vezes a Plataforma funciona como se fosse uma instância do Conselho, do 

CONFOCO, se reúne pra discutir as pautas do CONFOCO, e eu acho que a Plataforma 

é muito mais que isso, a Plataforma tem que ter pauta própria, [...] acho que a 

Plataforma não é uma instância pra trazer para o CONFOCO, só isso, ela é uma 

instância política das organizações em relação ao MROSC”. 
 

Segundo alguns membros, ela, sendo uma estrutura autônoma, precisa assumir uma 

posição mais assertiva, especialmente no contexto de fragilização da sociedade civil organizada 

mencionado na seção anterior. 

 

6.2.3 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO NA BAHIA 

 

Na Bahia, alguns pontos podem ser destacados em relação ao processo de 

implementação do MROSC: o papel das secretarias sistêmicas – aquelas que atuam nas áreas 

meio e na interlocução entre as diversas outras secretarias -, a discricionariedade existente entre 

as secretarias, o relacionamento com o TCE, as capacitações e o Projeto de Lei MROSC, 

É interessante observar a atuação das secretarias sistêmicas - como são chamadas por 

seus próprios gestores -, na implementação do MROSC, no caso, a SERIN e a SAEB, as quais 

demonstraram desde o início das discussões percepções de que essa implementação é 

interessante também para a máquina pública. 

A SAEB, dadas suas próprias atribuições organizacionais e as determinações ditadas 

pelo Decreto Estadual nº 17.091/16, é a secretaria responsável pela redação das instruções 
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normativas de regulação do MROSC no estado, bem como pelas capacitações referentes ao 

tema. 

As primeiras instruções foram criadas pelo GT de transição, o qual era composto apenas 

por membros do poder público, contudo, a partir da criação do CONFOCO, seu processo de 

construção e reconstrução se deu de forma participativa, com submissão delas à Comissão de 

Normas e Procedimentos do CONFOCO, na qual sofreram considerações e alterações, para 

depois serem submetidas ao plenário. 

De acordo com as Entrevistadas 27 (representante do Poder Executivo) e 35 

(representante da sociedade civil), ambas membros da referida comissão, assim como com o 

Entrevistado 23 (consultor da sociedade civil), que posteriormente se tornou consultor dela, 

esse foi um extenso processo de debates, formulações e reformulações. 

As instruções normativas publicadas até o momento, relativas às questões de 

planejamento relacionadas ao MROSC, passaram por dois pareceres do CONFOCO, pela PGE 

e por consulta pública antes de serem oficialmente publicadas. Segundo a Entrevistada 27 

(representante do Poder Executivo), todas as sugestões de alteração propostas pelas OSCs 

foram acatadas, exceto aquelas que de alguma forma recaiam em ilegalidade. O mesmo 

processo foi relatado quanto ao Plano de Capacitação Estadual para o MROSC, só que, nesse 

caso, com o aporte da Comissão de Formação e Capacitação do CONFOCO, que deliberou a 

seu respeito e faz seus projetos pautados nele. 

Apesar do bom desenvolvimento das atividades pela secretaria, a Entrevistada 27 

(representante do Poder Executivo) destacou que não foi criada uma área específica para tratar 

das questões concernentes ao MROSC dentro da SAEB, diante do que, apesar do grande 

aumento no número de parcerias com que esta lida, que anteriormente diziam respeito apenas 

à contratação de OS, a capacidade operacional se manteve praticamente a mesma.  

Outro ponto levantado foi a dificuldade de articulação dos sistemas eletrônicos do 

estado para o MROSC. A Bahia iniciou conversa com o antigo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, atual Ministério da Economia, para acesso ao Sistema de Gestão 

de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV), sobre o que recebeu 

como resposta que se estava fazendo um levantamento de todos os estados que tinham interesse 

na plataforma e sobre os custos de sua adaptação, contudo, depois disso, as comunicações foram 

cessadas por parte do Ministério. Como alternativa, o estado adotou o uso do Sistema Eletrônico 

de Informações (SEI) desde 2018. 

A Entrevistada 27 (representante do Poder Executivo) salienta ainda que as mudanças 

na rotina de trabalho não se deram apenas no que se refere à participação das reuniões do 
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CONFOCO, mas também diante das demandas constantes que a implementação do MROSC 

impõem sobre a secretaria, inclusive na resolução das questões levantadas pelo CONFOCO. 

No que tange à SERIN, a Entrevistada 28 (representante do Poder Executivo) afirma: 

“a SERIN foi formada para fazer a construção do diálogo político do estado, a articulação 

política do Estado com a sociedade civil, que é aqui, eu estou na Coordenação Executiva de 

Articulação Social”. Segundo ela, um dos maiores ganhos para a secretaria foi a possibilidade 

de colocar em prática concepções, conceitos e princípios de participação social desenvolvidos 

em seu interior. 

Foi a SERIN a primeira secretaria a abraçar a proposta de implementação do MROSC 

no estado, sendo o órgão ao qual está vinculado o CONFOCO e sua Secretaria Executiva. Ela, 

junto da SAEB, são as secretarias que encabeçam todas as discussões sobre o tema dentro da 

administração pública. 

Nesse sentido, a SERIN, dada sua atribuição de articulação intersetorial e 

interinstitucional, tem papel na irradiação das ideias do MROSC para os demais órgãos e 

secretarias do estado. Apesar disso, críticas são feitas a respeito de essa irradiação chegar apenas 

aos altos escalões das secretarias, mas não aos técnicos que lidam cotidianamente com as 

parcerias. 

É nesse sentido que se observa um alto nível de discricionariedade na forma de tratar as 

questões do MROSC entre as secretarias estaduais, havendo ainda, por exemplo, secretarias 

que insistem em trabalhar apenas com o modelo de OS, e/ou com a Lei Rouanet, como é o caso 

das secretarias de Saúde e de Cultura. Existem ainda dois exemplos de 

secretarias  recorrentemente mencionados e caracterizados como opostos no que tange à 

implementação do MROSC: o da SEPROMI e o da SJDHDS. 

No caso da SEPROMI, muitos entrevistados mencionaram seu processo de adequação 

ao MROSC, especialmente no que se refere à criação dos editais. A secretaria foi a primeira a 

elaborar um edital a partir das normas propostas pela Lei nº 13.019/14 e pelo Decreto Estadual 

nº 17.091/16 no estado, entretanto, sua primeira redação se afastava muito do proposto pelas 

respectivas regulações. Diante de sua publicação, os membros das OSCs se organizaram para 

levar o assunto ao CONFOCO e, lá, discuti-lo com os demais conselheiros.  

Nesse processo, o edital foi retirado pela secretaria, que passou a discuti-lo 

internamente, com o CONFOCO e com as organizações que fariam parte do processo de 

seleção, através de consulta pública. 

Após a publicação do edital corrigido, que se tornou modelo para as outras secretarias, 

a SEPROMI criou a rotina de consultar o CONFOCO e a PGE para discutir todos os seus 
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editais, permitindo que eles façam sua leitura, verifiquem se está de acordo com o proposto pelo 

MROSC e deem orientações de adequação antes de sua publicação. Foi relatado que a SPM 

está seguindo os passos da SEPROMI nesse sentido, sobre o que a Entrevistada 34 

(representante do Poder Executivo) afirmou:  

 

“a gente veio estruturando o edital, respondendo todos os questionamentos por e-mail, 

nós respondemos todos os questionamentos, criamos um e-mail, as publicações todas 

foram feitas no prazo legal, então a gente teve pouquíssimos problemas, projetos bem 

escritos nós tivemos esse ano, mais que ano passado.” 
 

No que se refere à SJDHDS, foram relatados problemas por duas das organizações que 

compõem o CONFOCO, a Comunidade Terapêutica Gente Livre MAANAIM e o GAPA.  

No caso da Comunidade Terapêutica Gente Livre MAANAIM, o problema diz respeito 

à prestação de contas, que foi solicitada pelo poder público e realizada pela organização 

segundo o modelo de convênio, a partir da verificação dos documentos comprobatórios de 

despesas, não focando nos resultados, mas sim no dispêndio dos valores recebidos. Segundo a 

Entrevistada 22 (representante da sociedade civil), quando isso foi questionado, a resposta 

obtida foi que os gestores da SJDHDS têm de prestar contas ao TCE, diante do que era 

necessário que o processo corresse daquela forma. 

No que diz respeito ao GAPA, os problemas começaram muito antes. O Termo de 

Colaboração entre a organização e a SJDHDS foi assinado em maio de 2017 para a execução 

do projeto do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia (CPDD), contudo, o 

acesso aos recursos ocorreu apenas em outubro do mesmo ano, de maneira que o repasse da 

primeira parcela foi dividido em 12 meses. Da mesma forma, a segunda parcela de recursos foi 

recebida parcialmente, com atrasos e dividida em vários meses. Outro problema na execução 

do projeto se deu diante do compromisso do governo do estado, estabelecido no edital, de 

entregar um espaço físico para o funcionamento desse Centro, o que ocorreu apenas 11 meses 

após a celebração do Termo de Colaboração e com a necessidade de realização de obras não 

previstas. 

O processo de monitoramento e avaliação dessa parceria também não se deu de acordo 

com os moldes estabelecidos pelo MROSC. Houve três visitas da Comissão de Monitoramento 

e Avaliação da SJDHDS à organização no ano de 2018, as quais não geraram nenhum relatório, 

como é previsto no MROSC, enquanto, em  2019, não houve nenhuma. A Entrevistada 32 

(representante da sociedade civil) afirmou que há uma grande dificuldade de formalizar 

demandas com a secretaria em questão, dado que a maioria das conversas é estabelecida via 
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Whatsapp ou ligação telefônica e que as tentativas de se comunicar por e-mail geralmente não 

são respondidas. 

A prestação de contas, por sua vez, foi realizada pela organização, no modelo pedido 

pela secretaria – o mesmo pedido para a Comunidade Terapêutica Gente Livre MAANAIM -, 

em outubro de 2018, recebendo devolutiva apenas em maio de 2019. Foi solicitado à OSC que 

ela devolvesse recursos gastos com materiais de estudos, previstos no Plano de Trabalho, 

porque a empresa que os forneceu tinha menos de três meses de formalização, o que, de acordo 

com a Resolução nº 107/2018 do TCE, era ilegal, contudo, de acordo com as regulações do 

MROSC, pode acontecer. O dinheiro não teve de ser devolvido pela organização unicamente 

porque a Resolução foi publicada meses depois de a compra ser feita.  

Já os Relatórios de Execução de Atividades – relatórios anuais preenchidos pela OSC 

parceira que devem conter informações sobre a execução do objeto por meio da comparação 

entre as metas que foram atingidas e aquelas propostas - foram cobrados da organização, num 

primeiro momento,  quadrimestralmente, e depois, mensalmente, sem receber devolutivas da 

secretaria, a qual alegou que as informações apresentadas eram insuficientes para o 

preenchimento dos Relatórios Técnicos de Prestação de Contas. 

Foi afirmado pelos entrevistados que as organizações que lidam com essa secretaria, 

quando vão fazer consultas sobre as parcerias, recebem respostas que se remetem às normas de 

licitação. De acordo com o Entrevistado 23 (consultor da sociedade civil), “uma das 

organizações ouviu que lá o MROSC não chegou ainda, chegou a 9.433” – Decreto Estadual nº 

9.433 de maio de 2005, que ordena as licitações no estado.  

O caso foi levado para o CONFOCO, que vem o debatendo. Como repercussão disso, a 

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social alegou que resolveria a 

questão dos atrasos nos repasses de recurso, contudo os problemas relacionados à 

implementação do MROSC nessa secretaria são muito mais complexos do que essa simples 

solução pode resolver.  

A Entrevistada 35 (representante da sociedade civil) afirma que é essencial que casos 

como esse apareçam no atual momento, para que tanto CONFOCO quanto Plataforma MROSC 

BA possam traçar planos de ação para enfrentá-los. É com esse objetivo, por exemplo, que a 

Comissão de Monitoramento e Avaliação do CONFOCO solicitou às secretarias, no final de 

2019, um diagnóstico sobre os editais publicados e as parcerias estabelecidas. 

Segundo os entrevistados, muitas vezes o que se vê nos membros da administração 

pública não é pura e simplesmente resistência quanto ao MROSC, mas falta e/ou conflito de 
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informações a seu respeito, cenário que se aprofunda diante da relação estabelecida entre a 

implementação da nova regulação e o Tribunal de Contas do Estado.  

Esse órgão criou a Resolução nº 107/2018 com o intuito de esclarecer alguns pontos 

sobre o controle externo das parcerias estabelecidas a partir da Lei nº 13.019/14. Todavia, nessa 

resolução constam questões que retomam a Lei nº 8.666/93 – lei federal de licitações - e o 

Decreto Estadual nº 9.433/05, as quais dizem respeito ao exame, pela administração pública, 

dos documentos comprobatórios de despesa originais das OSCs, para a verificação da 

compatibilidade entre receitas, quando, de acordo com o MROSC, esses documentos – que não 

precisam ser os originais - devem ser apresentados apenas quando o alcance das metas 

estabelecidas no Plano de Trabalho não for comprovado.  

Além disso, a ideia de fiscalização – muito associada à vigilância e ao controle - está 

fortemente presente em vários artigos desse documento, enquanto o MROSC trabalha com o 

conceito de monitoramento – referente ao acompanhamento do trabalho executado, com 

possibilidade de aprimoramento e correções em seu decorrer. 

Essa relação faz com que gestores tenham medo de ter seus respectivos Cadastros de 

Física (CPFs) vinculados às prestações de contas voltadas para resultados - dado que a lei 

estabelece a responsabilidade do administrador público pelas parcerias das quais é gestor -, as 

quais o TCE não reconhece, fazendo com que estes adotem procedimentos semelhantes aos dos 

convênios nesses processos. 

O CONFOCO fez uma tentativa de aproximação do órgão, realizando, junto dele, um 

seminário de formação – o Seminário sobre o MROSC -, em 2016, cujo foco das discussões foi 

a mesa “Ambiente Jurídico Relacionado às Organizações da Sociedade Civil e suas Relações 

de Parceria com o Estado”. No evento, ambos estavam presentes, assim como o Ministério 

Público, a PGE e a Auditoria Geral do Estado (AGE).  

Em relação especificamente à Resolução nº 107/2018, a pauta foi levada ao CONFOCO 

pela Plataforma MROSC BA. O CONFOCO escreveu um parecer, com auxílio da PGE, 

questionando a resolução e constatando que ela é ilegal em muitos dos pontos que levanta, 

destacando ainda que, através dela, o TCE está ultrapassando suas competências constitucionais 

ao tentar legislar sobre o assunto. 

Uma outra problemática muito citada se refere às capacitações propostas pelo Estado. 

As regras da administração pública estabelecem que essas capacitações não podem contar com 

a presença remunerada de professores que não sejam do governo, o que vai de encontro às ideias 

da maioria dos conselheiros de que elas deveriam ser feitas e recebidas por ambos os lados – 

poder público e OSCs. Conforme afirma a Entrevistada 35 (representante da sociedade civil): 
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“O que a gente quer defender é que seja juntos, porque todas as formações que a gente 

faz, tanto o Painel Itinerante, que começou com os Pontos de Gestão, as caravanas, as 

metodologias, sempre a gente faz não só com o poder público e a sociedade civil, mas 

também para o poder público e a sociedade civil, porque não faz sentido você chegar 

num espaço, num território, num município, formar somente uma parte, assim você 

não possibilita que eles juntos construam essa relação de parceria, que é o que, de fato, 

o próprio MROSC traz.” 

 

Diante disso, a SAEB, responsável pelo Plano Estadual de Capacitação do MROSC, 

propôs ao CONFOCO que fosse firmado um Termo de Fomento ou de Colaboração para que 

essas capacitações fossem realizadas em conjunto, o que foi amplamente aceito, embora ainda 

não efetivamente realizado.  

Sobre isso, membros representantes das OSCs divergem no sentido de que alguns 

acreditam que as OSCs deveriam, nesse período em que o edital de chamamento ainda não é 

publicado, colaborar com as capacitações mesmo sem remuneração, no sentido de ocupar 

espaços de diálogo e ajudar na construção do ideal de parceria, enquanto outros defendem que 

é injusto colaborar nessas formações sem o devido pagamento. 

Dada essa problemática, as formações realizadas até o momento foram majoritariamente 

financiadas por recursos captados pelas OSCs, com participação do governo em sua execução. 

Esse é o caso das caravanas, que surgem inspiradas nos Painéis Itinerantes do ProEx, que 

tiveram resultados positivos no que se refere ao engajamento do interior da Bahia com o 

MROSC. A Entrevistada 25 (representante da sociedade civil) conta inclusive que tomou 

conhecimento do MROSC através deles. 

As Caravanas MROSC ocorreram em 2019, foram três caravanas para três territórios - 

Bacia do Rio Grande, Rio de Contas e Velho Chico -, com a intenção de levar informações 

acerca do MROSC para o interior da Bahia, fomentando que seus municípios o regulamentem.  

Elas foram financiadas através de um edital da União Europeia que algumas das 

organizações que compõem a Plataforma e o CONFOCO ganharam com o projeto “Sociedade 

Civil Construindo a Resistência Democrática”, juntamente com o apoio de atores individuais e 

organizações que atuam nos próprios territórios, e em parceria com o Estado, que além de 

elaborar, imprimir e enviar os materiais informativos para as formações, teve papel na 

articulação institucional com o poder público local e municipal, através da SERIN, e nas 

próprias capacitações, que contavam com professores tanto das OSCs quanto da administração 

pública estadual. 

Apesar dos problemas descritos, os entrevistados destacam avanços no que diz respeito 

à abertura dos órgãos públicos para discussão, bem como em aspectos práticos, como a 
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padronização do acesso aos editais e do próprio formato destes instrumentos, que facilitou o 

processo de parceirização para o poder público e para as OSCs. 

Uma outra discussão que atualmente está ocorrendo no CONFOCO é a transformação 

do Decreto Estadual nº 17.091/16 em lei estadual, para que essa regulação fique mais 

fortemente legitimada e menos propícia a alterações diante da vontade política de atores do 

poder público, além de aprimorar alguns pontos do referido decreto. Um exemplo disso seria a 

alteração do Art. 19 do Decreto Estadual nº 17.091/16, que prevê que para parcerias que 

ultrapassem o valor de 250 mil reais, a análise dos documentos comprobatórios de despesa é 

obrigatória mesmo que não haja descumprimento ou desvio nos objetivos previstos no Plano 

de Trabalho. Conforme a nova redação do Projeto de Lei MROSC, essa análise ocorreria apenas 

nesses casos, como estipulado na lei federal. 

A minuta do projeto de lei foi elaborada pela Comissão de Normas e Procedimentos do 

CONFOCO e vem sendo discutida e reescrita por ela e pelo CONFOCO como um todo desde 

maio de 2018. Esse processo conta ainda com a colaboração da PGE. 

 

  



87 

 

7 ANÁLISE E DISCUSSÃO 
 

7.1 OS PROCESSOS COPRODUZIDOS NO CAMPO DO MROSC 

 

A partir da coprodução de determinados processos da implementação do MROSC em 

seu campo regulatório nos casos de Belo Horizonte e da Bahia, há a produção de algo cujo 

resultado interessa tanto ao poder público quanto às OSCs: a construção de relações de parceria 

mais equilibradas e participativas entre esses dois atores, assim como mais eficientes e menos 

dispendiosas para ambos os lados. Poder público e OSCs dividem esses benefícios durante a 

implementação do MROSC, bem como os riscos e as limitações desse processo.   

Dentre os riscos e as limitações pelos quais processos de coprodução costumam passar 

e que podem ser encontrados neste estudo, destacam-se a resistência de determinados grupos 

de gestores públicos à atividade coprodutiva (BOVAIRD, 2007; BOVAIRD; LOEFFLER, 

2012), as discussões acerca da accountability e da transparência do processo (BOVAIRD, 

2007), e o fraco impulso que incite determinado grupo de atores a coproduzir e/ou a falta de 

incentivos para que eles continuem a participar (ALFORD, 2015). 

A resistência de gestores públicos à abertura da administração pública para que a 

implementação do MROSC ocorra na forma de coprodução é mais evidente na Bahia, dada a 

postura adotada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pela Secretaria de Justiça, Direitos 

Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), órgãos que vem preconizando uma relação de 

fiscalização do poder público para com as OSCs. Nesse modelo, elas teriam como único papel 

a prestação de serviços nos moldes ditados pelo poder público, devendo inclusive obedecer às 

regras de compras públicas, colocadas pelas leis de licitação nacional e estadual – Lei Federal 

nº 8.666/1993 e Lei Estadual nº 9.433/2005.  

Apesar de tal destaque, ela existe em ambos os entes estudados, aparecendo também na 

objeção de determinadas secretarias a firmarem parcerias por meio do MROSC, optando por 

fazê-lo através do modelo de OS ou pela Lei Rouanet, como é o caso das pastas da saúde e da 

cultura tanto em Belo Horizonte quanto na Bahia. Essa resistência tem origem institucional, 

resultado da inércia organizacional – processo no qual as mudanças organizacionais tem 

dificuldade de acontecer, não ocorrendo ou ocorrendo de forma muito lenta e através de 

processos não desejados -, assim como houve em relação ao modelo de OSCIPs (ALVES; 

KOGA, 2006). 

Da mesma forma, as discussões a respeito da accountability e da transparência das 

parcerias permeiam os dois casos, bem como toda a discussão da relação entre administração 

pública e sociedade civil organizada. Nesse sentido, o MROSC, tanto na lei federal quanto nos 
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decretos de Belo Horizonte e da Bahia – Decreto Municipal nº 16.746/2017 e Decreto Estadual 

nº 17.091/2016, respectivamente - já traz esquematizados mecanismos que garantem 

accountability e transparência para as parcerias efetivadas sob seu âmbito. Ele prevê, por 

exemplo, a criação de sítios eletrônicos para divulgação dos dados das parcerias firmadas entre 

poder público e OSCs, assim como sistemas eletrônicos para processamento de compras e 

contratações efetuadas com recursos públicos. 

A despeito de tal previsão e apesar do lançamento de seus respectivos portais de 

parcerias (em Belo Horizonte, https://prefeitura.pbh.gov.br/po rtaldasparcerias, e na Bahia, 

http://www.confoco.serin.ba.gov.br/), a questão dos sistemas eletrônicos é problemática nos 

dois casos. Belo Horizonte não tem um sistema unificado para tratar das questões das parcerias, 

enquanto a Bahia vem utilizando o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) desde 2018 e 

tentado, sem sucesso, articulação com o antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão, atual Ministério da Economia, para acesso ao Sistema de Gestão de Convênios e 

Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV) – agora englobado na Plataforma +Brasil. 

O fraco impulso para coproduzir e/ou a falta de incentivos para continuar a participar, 

por seu turno, não é observado na Bahia, onde tanto membros das OSCs quanto da 

administração pública que já fazem parte do processo demonstram entusiasmo e empenho na 

continuação da implementação do MROSC. Contudo, essa característica está presente em Belo 

Horizonte, onde há um esvaziamento do CONFOCO, especialmente dos atores representantes 

da sociedade civil. 

Por outro lado, questões como o compartilhamento de experiências, o aprendizado e o 

entendimento do trabalho e do lugar do outro são importantes para que a coprodução ocorra na 

implementação do MROSC. Tendo a discussão desse processo de coprodução como fim, e com 

base na literatura consolidada a seu respeito, foram criadas as categorias de análise do Quadro 

2: participação ativa, aproveitamento das habilidades, pertencimento, efeito catalisador, 

encorajamento, quebra de barreiras, disponibilidade, reciprocidade, redes de pares, e 

redesenho de processos.  

Nos termos apresentados, o CONFOCO é um espaço diferente dos demais conselhos de 

política pública na medida que é concebido com a missão de coproduzir um processo. Em outras 

palavras, ele é pensado e formado para que a produção da implementação do MROSC ocorra 

de maneira equilibrada entre os produtores usuais e os não usuais desse processo, 

respectivamente, o poder público e as OSCs. Num procedimento ortodoxo de implementação, 

as OSCs seriam apenas afetadas pelo MROSC, como atores passivos, entretanto, nesse caso, 

https://prefeitura.pbh.gov.br/po%20rtaldasparcerias
http://www.confoco.serin.ba.gov.br/
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consolidam-se como atores ativos da produção das melhorias e aperfeiçoamentos dos processos 

administrativos.  

Nesse sentido, a própria existência desse espaço em ambos os casos analisados 

corrobora com as categorias de participação ativa, quebra de barreiras e efeito catalisador, 

porquanto ele perpassa pelo reconhecimento, por parte do poder público, da participação das 

OSCs como recurso para a implementação do MROSC. Permite-se então que, no CONFOCO, 

elas deem contribuições diretas, de maneira que o processo ocorra conjuntamente.  

Isso é afirmado pelos entrevistados. Sobre Belo Horizonte, o Entrevistado 5 

(representante da sociedade civil) diz que “o poder público tá bem aberto pra gente, tanto que 

aqui [Belo Horizonte] a gente implementou o CONFOCO, é um dos poucos lugares que tem o 

CONFOCO”. O Entrevistado 4 (representante do poder executivo) afirma que a criação do 

CONFOCO foi um grande ganho, permitindo um diálogo permanente e sistemático a partir de 

seu papel facilitador das relações. 

A respeito da Bahia, a Entrevistada 33 (representante do Poder executivo) afirmou: “eu 

vejo na Bahia uma acessibilidade muito grande, uma abertura muito grande pra diálogo, pra 

tudo”. Também nesse sentido, Rolemberg (informação verbal12) diz que:  

 

“O CONFOCO é um espaço importante na implementação do MROSC aqui no estado 

da Bahia, não só por ele ser um organismo paritário, mas porque essa paridade foi 

construída ao longo de vários anos, numa articulação entre várias Organizações da 

Sociedade Civil com secretarias e outros organismos do estado, no sentido de tentar 

um trabalho conjunto.” 

 

O fato de ocorrer com a participação do poder público e das OSCs não garante, contudo, 

um equilíbrio perfeito entre esses atores no decorrer do processo. Nessa acepção, a 

reciprocidade, categoria que trata dos incentivos ao estabelecimento de relações recíprocas e 

equilibradas entre produtores usuais e não usuais e à valorização dessas relações, não é atingida 

na prática, como o modelo ideal propõe. Esse tópico será abordado na seção a seguir, por se 

relacionar com as questões trazidas pela discussão das lógicas institucionais. 

Destaca-se que, como explorado na seção teórica deste estudo, aqui a coprodução não 

ocorre na ponta, isto é, na entrega de um serviço ou produto, mas na regulação dessa entrega, 

nos processos pelos quais ela será atingida, ou seja, numa área meio dela. Nesse sentido, o poder 

público é o produtor usual desse tipo de política pública – regulatória das relações entre dois 

 
12 Informações proferidas por Eliana Rolemberg, representante da sociedade civil e atual presidente do 

CONFOCO Bahia, e membro das Plataformas MROSC Nacional e da Bahia, em evento online promovido pelo 

GIFE, em junho de 2020. 
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atores –, e as OSCs são as produtoras não usuais, que representam a ponta, no caso, os cidadãos 

que recebem seus serviços e produtos. Da mesma forma, o que é coproduzido dentro do campo 

regulatório do MROSC nos casos de Belo Horizonte e da Bahia não é a totalidade da 

implementação do MROSC, ou seja, todos os seus processos, mas sim um determinado 

conjunto deles, os quais ocorrem sob sua esfera.  

Em Belo Horizonte, tem-se como exemplos: o ajuste nos pagamentos das parcelas de 

recursos de janeiro às OSCs parceiras do município, a elaboração do Decreto Municipal nº 

16.746/17 e do regimento interno do CONFOCO, a mudança em um edital do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), os Seminários Municipais de 

Parcerias de Belo Horizonte, e a reformulação de diversos fluxos de trabalho da administração 

pública.  

Por sua vez, no que diz respeito à Comissão Seleção da SMEL, a formulação do edital 

de chamamento público contou com um sistema de consulta, mas que não pode ser 

caracterizado como coprodução diante do fato de que as OSCs que concorreriam nele não 

ajudaram a efetivamente escrevê-lo. Já o processo de monitoramento, encabeçado pela 

Comissão de Monitoramento e Avaliação dessa secretaria, que vem ocorrendo após o 

firmamento da parceria, pode ser assim qualificado, diante das constantes trocas feitas entre 

secretaria e OSC parceira e da produção, com base nelas, dos relatórios concernentes a essa 

parceria.  

Na Bahia, tem-se o processo de criação do CONFOCO - que partiu da reivindicação da 

sociedade civil, englobado na requisição pela implementação do MROSC -, a produção das 

instruções normativas e do Plano de Capacitação Estadual para o MROSC, bem como as 

próprias capacitações e caravanas realizadas até agora, o processo de adequação da SEPROMI 

ao MROSC, e o curso de transformação do Decreto Estadual nº 17.091/16 em lei estadual.  

Em todos esses exemplos, vê-se a consolidação de uma capacidade de resolução dos 

problemas inovativa com base no diálogo constante entre poder público e OSCs. Tal inovação 

vem, em grande parte, do fato de que as OSCs conhecem melhor do que o poder público a 

realidade de sua atuação.  

O aproveitamento das habilidades pode ser percebido em ambos os casos a partir das 

observações a respeito do que cada um dos atores tem a colaborar nos CONFOCOs. No caso 

das OSCs, as contribuições referem-se à sua vivência – muito associadas também às percepções 

dos entrevistados a respeito da experiência e do conhecimento que elas possuem por estarem 

mais próximas do usuário final do serviço e da comunidade em que ele vive. No que tange ao 

poder público, esse aproveitamento, em Belo Horizonte, diz respeito especialmente ao 
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conhecimento legal e administrativo, e na Bahia, à disponibilização de recursos, espaço e 

estrutura administrativa do estado. 

A constituição de redes de suporte e compartilhamento de experiências, representada 

pela categoria redes de pares, também é bastante presente em ambos os casos. Há a 

disseminação das discussões estabelecidas nos CONFOCOs para os demais conselhos e fóruns 

de políticas públicas, além das formações e capacitações propiciadas, que tem como uma das 

atribuições a articulação de um número cada vez maior de gestores públicos e OSCs em relação 

à implementação do MROSC.  

Em Belo Horizonte, destaca-se a organização dos Seminários Municipais de Parcerias 

de Belo Horizonte, além do papel do CeMais13, e de iniciativas pontuais de outras organizações, 

como trazido pelo Entrevistado 8 (representante da sociedade civil): 

 

“Nós temos algumas instituições que tão sempre buscando esse debate e esse 

fortalecimento das parcerias, por exemplo, o CeMAIS, que é uma instituição que 

também participa do CONFOCO, ela tá sempre promovendo debates, encontros pra 

poder discutir esses assuntos, tem premiações com relação às práticas das instituições, 

de compliance, transparência, então outras instituições também têm tido essa 

preocupação. Aqui no Pró-Creches nós também já fizemos vários encontros pra poder 

fazer o estudo da legislação com presidentes e coordenadores administrativos das 

creches parceiras, pra entender melhor a lei, ver sua aplicação, o reflexo dela na 

prática, no dia-a-dia, orientação às contabilidades, porque muitas vezes a 

contabilidade do terceiro setor, ela tem algumas especificidades que alguns escritórios 

ainda não tão totalmente preparados pra poder trabalhar, então a gente, internamente 

aqui no Pró-Creches, a gente busca fazer uma formação nesse sentido.” 

 

Já na Bahia, a Plataforma MROSC BA tem um papel central nesse sentido, permitindo 

a organização prévia das OSCs e o atingimento de um número maior delas se comparada ao 

CONFOCO. Há ainda as caravanas, que buscam mobilizar também os municípios para a 

implementação do MROSC. 

Apesar disso, essa disseminação é problemática dentro das secretarias em ambos os 

casos, onde os altos escalões participam do CONFOCO, contudo as discussões não chegam nos 

técnicos que lidam com as OSCs no cotidiano, os quais fazem a elas cobranças ainda atreladas 

aos antigos convênios. 

Por sua vez, a discussão de redesenho de processos é mais presente em Belo Horizonte 

do que na Bahia, dado que o município vem se debruçando especialmente sobre as questões de 

prazos e agilização e desburocratização dos processos. No estado da Bahia, por sua vez, outras 

 
13 Organização de articulação intersetorial que é responsável pela promoção de eventos, como, por exemplo, o 

Encontro Nacional do Terceiro Setor (ENATS) – evento anual que reúne uma grande variedade de atores que 

atuam direta ou indiretamente no terceiro setor e/ou tem interesse nele. 
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pautas vêm recebendo mais atenção nas reuniões do CONFOCO, como a transformação do 

Decreto Estadual nº 17.091/16, que regulamenta o MROSC no estado, em lei. 

O pertencimento é uma questão que aparece como complexa especialmente em Belo 

Horizonte, caso no qual as reuniões do CONFOCO encontram-se esvaziadas e em que são 

relatadas dificuldades de alguns membros representantes das OSCs acompanharem as reuniões 

em razão principalmente da linguagem utilizada nelas, carregada de siglas e termos técnicos.  

Nesse mesmo sentido, apesar de no CONFOCO do município haver a Comissões de 

Mobilização, Participação Social e Comunicação, não está ocorrendo o encorajamento à 

manutenção da participação de seus conselheiros.  

O oposto ocorre na Bahia. Há um interesse no CONFOCO de um número cada vez 

maior de OSCs, como se verifica através das disputas nas eleições para conselheiros do 

CONFOCO e no aumento no número de membros presentes em suas reuniões. Frisa-se o papel 

articulador da Plataforma MROSC BA, do lado das OSCs, para que isso ocorra, bem como da 

SERIN e da SAEB, do lado do poder público. 

No que se refere à categoria disponibilidade, que diz respeito à disposição de ambos os 

produtores – usuais e não usuais – relativa à execução do trabalho, em Belo Horizonte, também 

em razão das dificuldades concernentes ao pertencimento, tem-se algumas disfunções, 

exatamente no sentido da ausência frequente de alguns membros do CONFOCO nas reuniões. 

Apesar disso, há um grupo de membros, que inclui tanto poder público quanto OSCs e 

convidados especiais, que colabora ativamente com esse trabalho, destacadamente, os 

representantes da PGM, da SMASAC, da SMED, do CeMais, do Movimento de Luta Pró-

Creches e do Nexo, além da GAPOP. 

No estado da Bahia, a questão da discricionariedade da implementação do MROSC leva 

a resultados diversos em relação à disponibilidade dos diferentes atores envolvidos. Tem-se 

impasses relativos à implementação do MROSC na efetivação das parcerias na SJDHDS, 

principalmente devido à multiplicidade de entendimentos concernentes especialmente à 

prestação de contas, advindos, de uma lado, do CONFOCO e da PGE, e de outro, do TCE. Isso 

leva à apreensão e consequente não disposição dos técnicos da secretaria a se submeterem às 

novas regras trazidas pela Lei nº 13.019/14 e pelo Decreto Estadual nº 17.091/16 e, 

consequentemente, a executar o trabalho de implementação do MROSC. 

De outro lado, a disponibilidade das OSCs e das secretarias sistêmicas – SAEB e 

SERIN - e da SEPROMI merece ser destacada. As OSCs estão em constantes debates desde o 

início da discussão sobre a implementação do MROSC na Bahia, pautando o poder público com 

frequência e desenvolvendo diversas atividades no sentido, além de efetivar a implementação 
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do MROSC, de garantir sua sustentabilidade, sendo respondidas na mesma medida pelas três 

secretarias mencionadas, a SAEB e a SERIN no sentido administrativo, e a SEPROMI por meio 

do empenho em se adequar da forma mais participativa o possível às novas regras. 

Observa-se que enquanto em Belo Horizonte as secretarias mais atuantes no CONFOCO 

são secretarias fim – das políticas de assistência, segurança alimentar e cidadania, e de educação 

-, na Bahia são secretarias meio – das áreas de administração e de relações institucionais. Essa 

diferença pode ser resultado dos diferentes níveis da federação em que o MROSC está sendo 

implementado. Enquanto ao município cabe a prestação de serviços públicos de interesse local, 

cabem ao estado competências mais associadas à coordenação político-administrativa 

(BRASIL, 1988). 

Há, nos dois casos, geração de valor a partir das relações estabelecidas, valor que assume 

as diversas formas propostas por Bovaird e Loeffler (2012). Os próprios usuários afetados pelo 

MROSC - as OSCs que participam do processo de implementação -, bem como todo o conjunto 

de OSCs que, por consequência, passam a parceirizar com o poder público de forma mais 

adequada e participativa, como proposto pela Lei nº 13.019/14, são beneficiadas pelo 

estabelecimento da atividade coprodutiva, bem como tem elevadas a interação e coesão social, 

representadas pelo valor social. 

O MROSC, como regulador das parcerias entre poder público e OSCs, tem papel na 

sustentabilidade das políticas públicas que ocorrem nesse âmbito. Nesse sentido, a coprodução 

de sua implementação interfere positivamente no desenvolvimento das políticas setoriais 

realizadas por meio da parceirização entre os dois grupos de atores considerados. Apesar de o 

foco deste trabalho não ser análise da entrega desses serviços, mas a construção da política de 

parceria em si, pode-se dizer que a geração de valor para o ambiente também as impacta em 

ambos os casos. Por sua vez, o valor político, concernente à valorização do processo 

democrático, é gerado tanto em Belo Horizonte quanto na Bahia, dada a própria abertura do 

poder público para a participação das OSCs na implementação do MROSC. 

É interessante observar que, ainda que presentes nos dois casos, o valor para o ambiente 

se destaca em Belo Horizonte, onde o foco principal na eficiência e na efetividade na 

composição das relações de parceria influencia e se estende à prestação dos serviços. Já na 

Bahia, o valor político é mais aparente, onde a principal preocupação a respeito do processo de 

implementação do MROSC é a mudança de cultura da administração pública e sua abertura 

para participação mais ativa das OSCs. 

Os resultados dessa coprodução no campo do MROSC, nos casos de Belo Horizonte e 

da Bahia, são então distintos. Em Belo Horizonte, o resultado coproduzido diz respeito à 
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efetividade dos serviços prestados como consequência da adequação administrativa das 

relações de parceria, enquanto na Bahia, ele se refere à qualidade democrática dessas relações. 

 

7.2 A RELAÇÃO ENTRE COPRODUÇÃO E LÓGICAS INSTITUCIONAIS NO 

CAMPO DO MROSC 

 

Como colocado em outros capítulos, uma das críticas que se faz à literatura de 

coprodução se refere a ela ignorar os aspectos políticos e simbólicos dos processos aos quais 

alude, presumindo relações recíprocas e equilibradas entre produtores usuais e não usuais 

(BOVAIRD; LOEFFLER, 2012; GOODWIN, 2018; MITLIN, 2008). Esse ponto é destacado 

pela categoria reciprocidade de coprodução, mencionada na seção anterior. Para suprir tal 

lacuna, esse trabalho se propôs a trazer a lente teórica das lógicas institucionais também para a 

discussão, elaborando os seguintes construtos:  

 

(i) A coprodução ocorre em ambientes em que se relacionam diferentes lógicas 

institucionais; 

(ii) Diferentes dinâmicas de relacionamento entre lógicas institucionais gerarão resultados 

coproduzidos distintos. 

 

No interior do campo, indivíduos e organizações relacionam-se constantemente para 

transformar as relações estabelecidas dentro das instituições e entre elas, produzindo novos 

modelos através dos quais seja possível gerar uma compreensão renovada dessas relações, 

assim como novas formas de comportamento e práticas materiais (FRIEDLAND; ALFORD, 

1991).  

Com o MROSC, as parcerias entre o poder público e as OSCs deixam de figurar no 

âmbito de contratos de delegação de tarefas colocados na pauta de divisão entre os serviços 

essencialmente prestados pelo Estado e os não essenciais do New Public Management 

(BRESSER-PEREIRA, 1997) à medida em que, sob guarda chuva da coprodução, permitiria-

se que elas ampliassem o repertório da administração pública, compartilhando, num processo 

dinâmico, experiências e conhecimento (BODE; BRANDSEN, 2014) da lógica comunitária 

com a estatal. Por conseguinte, estabelece-se uma relação de compartilhamento entre as OSCs 

e o poder público, quebrando as divisões artificiais usualmente postas entre os atores que 

compõem o sistema (BOYLE; HARRIS, 2009). 
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No momento de sua formulação, tais lógicas já estavam presentes no campo regulatório 

do MROSC. Apesar da forte presença da Plataforma MROSC nas discussões sobre a nova lei, 

e dos próprios esforços de abertura para participação realizados pela Secretaria Geral da 

Presidência da República, houve pressão por parte de alguns dos membros da burocracia dos 

poderes executivo e judiciário para que os mecanismos de controle se mantivessem e/ou fossem 

reforçados. A Lei nº 13.019/2014 foi publicada ainda contendo fortes exigências de controle 

financeiro, o que foi alterado pela Lei nº 13.204/2015 (MENDONÇA; FALCÃO, 2016). Vê-

se, portanto, que essas lógicas vêm interagindo por meio de conflitos e acordos desde o início 

das discussões sobre o MROSC até o atual momento. 

Diante do apresentado, seria possível reformular a Figura 1 da seguinte maneira: 

 

Figura 3: Atuação das lógicas institucionais no diagrama processos-atores 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Na linha horizontal, que representa os atores envolvidos no processo da política pública, 

é onde ocorre a relação entre lógicas, tendo seu encontro dado, no campo proposto, na forma 

da coprodução de determinados processos da implementação do MROSC. 
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Nesse sentido, ao se enfatizar o relacionamento entre as lógicas estatal e comunitária no 

interior do campo do MROSC, tem-se que elas se relacionam de tal forma que geram, dentro 

desse campo, uma nova configuração de materiais, normas e símbolos. Essa nova configuração 

leva a diferentes conformações da atividade coproduzida, dadas diante da ocorrência de amplos 

e variados leques de compartilhamentos de informações, conhecimentos, experiências, 

princípios organizacionais, valores, crenças, entre outros fatores que constituem as próprias 

lógicas dos atores envolvidos.  

Contudo, para além do compartilhamento que ocorre entre elas, é necessário discutir 

também o conflito entre lógicas institucionais. 

Besharov e Smith (2014) criaram um modelo para caracterizar o conflito existente entre 

uma multiplicidade de lógicas dentro das organizações, um espectro que detalha suas relações 

desde isentas de conflito até repletas dele. Ele se baseia nos níveis de centralidade - nível em 

que uma lógica ou mais compartilham uma posição central na organização - e de 

compatibilidade - grau de correspondência entre os objetivos das diversas lógicas atuantes na 

organização - das lógicas. Adaptando-se esse modelo para o nível de campo, tem-se 

configurações de conflito diferentes no campo regulatório do MROSC, nos casos de Belo 

Horizonte e da Bahia. 

A centralidade é encontrada em altos níveis em ambos os casos, pois as múltiplas lógicas 

atuantes neles são tidas como relevantes e centrais para o processo estudado, dada a própria 

criação dos respectivos CONFOCOs, espaços essencialmente de debate, nos quais se busca o 

entendimento de ambas as partes afetadas pela implementação do MROSC. Por outro lado, os 

níveis de compatibilidade nos dois casos são distintos. 

No caso de Belo Horizonte há um alto grau de compatibilidade, o que significa que as 

ações organizacionais dentro dele são consistentes à medida em que, apesar de haverem 

discordâncias quanto aos métodos a serem adotados para o atingimento dos objetivos, tais 

objetivos estão alinhados. 

Já na Bahia, a compatibilidade é baixa. Isso significa que existem inconsistências nos 

objetivos organizacionais, o que pode ser observado a partir das diversas conceptualizações 

trazidas pelos entrevistados a respeito do CONFOCO e da Plataforma MROSC BA, e de seus 

papéis. 

A combinação de altos níveis de centralidade e de compatibilidade, como ocorre em 

Belo Horizonte, faz com que o conflito entre lógicas institucionais exista em seu campo 

regulatório do MROSC, entretanto ele é restrito e ocorre, na maioria das vezes, em torno do 
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andamento de processos específicos. Esse conflito pode ser observado nas discussões acerca 

dos fluxos dos processos que envolvem as parcerias dentro da administração pública.  

Na reunião do CONFOCO de Belo Horizonte da qual a pesquisadora participou, por 

exemplo, discutiu-se o fluxo existente entre a publicação do resultado final de um chamamento 

público e o efetivo recebimento da primeira parcela do repasse para a OSC parceira. Foi 

possível observar que poder público, OSCs e convidados especiais concordavam quanto à 

necessidade de se desburocratizar esse processo, reduzindo, por consequência, os documentos 

que as OSCs devem submeter ao poder público e o tempo gasto nele. As discordâncias giravam 

em torno de quais etapas exatamente deveriam e/ou poderiam ser suprimidas. 

Por seu turno, a combinação de alta centralidade e baixa compatibilidade, existente no 

caso da Bahia, leva a conflitos extensivos. Eles se dão não apenas entre as duas lógicas maiores 

- a estatal e a comunitária -, mas também frente aos múltiplos campos setoriais nas quais elas 

atuam. Nesse sentido, há uma variedade de exemplos que realçam esses conflitos, os quais vão 

desde os atritos entre OSCs novas no CONFOCO e na Plataforma MROSC BA e aquelas que 

já ocupavam esses espaços desde o início das discussões a respeito da implementação do 

MROSC no estado, até sobre qual o real papel do CONFOCO – o que deve ser discutido ou 

não dentro dele, se apenas questões estritamente ligadas ao MROSC ou também às políticas 

setoriais; se ele deve ser consultivo ou deliberativo - e da Plataforma MROSC BA – se ela deve 

agir de forma desvinculada do CONFOCO e pautar outros temas para além do MROSC ou não. 

Destaca-se que as lógicas estatal e comunitária, de nível societal, influenciam o 

desenvolvimento de padrões de combinação entre práticas, símbolos e normas no nível do 

campo regulatório do MROSC em ambos os casos não através de sua simples reprodução nele, 

mas por meio da produção de categorias, as quais, dentro dele, são interpretadas e absorvidas 

de diferentes maneiras e em graus variados (GREENWOOD et al., 2011; THORNTON; 

OCASIO; LOUNSBURY, 2012). É nesse processo de produção de categorias pelas lógicas 

estudadas e sua combinação (GLYNN; LOUNSBURY, 2005; THORNTON; OCASIO; 

LOUNSBURY, 2012) que se constitui o sentido das ações de nível de campo e as diferenças 

nos processos e resultados coproduzidos nos dois casos estudados. 

Em Belo Horizonte, a priorização foi dada à melhoria dos serviços que seriam entregues 

aos consumidores finais dos trabalhos prestados pelas organizações que parceirizam com o 

poder público, ou seja, aos cidadãos. Isso pode ser observado a partir do que foi coproduzido 

lá: capacitações, regimentos, mudança em fluxos de processos, adequações nos repasses de 

recursos, mudanças específicas em editais – todas questões que afetam a prática da 
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parceirização. Nesse sentido, os resultados atingidos dizem respeito a questões como a 

eficiência e a efetividade dos fluxos que regem as parcerias entre poder público e OSCs. 

Aguiar (informação verbal14) reforça isso ao dizer: 

 

“então hoje, em Belo Horizonte, desde 2017, a gente trabalha com uma capacitação 

muito grande de servidor e de OSC, a gente fez ano passado [2019] em torno de 40 

capacitações, a gente tem também um kit de ferramentas, assim, padronizados para 

ajudar todo mundo nesse processo, então a gente tem as minutas de edital, minutas de 

termo de fomento, de colaboração, proposta, plano de trabalho, tudo isso já 

padronizado para tentar dar uma fluidez maior, uma padronização”. 

 

Já na Bahia, a questão da legitimidade democrática adquiriu maior ênfase no processo 

de implementação, gerando resultados algumas vezes menos tangíveis. Isso pode ser observado, 

por exemplo, a partir das narrativas acerca da implementação do MROSC mobilizadas pelos 

atores presentes no campo, as quais estão muito ligadas à priorização da participação 

democrática. 

Um fator que gera grandes reflexos nesses processos diz respeito a qual lógica iniciou o 

processo de implementação do MROSC no respectivo ente subnacional e, para além disso, o 

papel de agência dos atores que introduziram essa questão, assim como o contexto em que isso 

ocorre. 

Em Belo Horizonte esse processo foi principiado por atores da prefeitura, cuja lógica 

estatal privilegia questões como arranjos de coordenação legal e de procedimentos hierárquicos, 

burocráticos e racionais (LEE; LOUNSBURY, 2015; THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 

2012). 

Ademais, o município já havia passado por uma reforma administrativa, na gestão do 

prefeito Márcio Lacerda, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), de 2009 a 2012 (SILVA; 

DUARTE, 2017). Tal reforma se deu por meio do Programa BH Metas e Resultados (PBHMR), 

estabelecido através do Decreto Municipal nº 13.568 de maio de 2009, que instituía a gestão 

estratégica orientada por resultados no município.  

O inciso IV do artigo 3º desse decreto trazia como diretriz a “gestão de recursos técnicos 

orientada para integração das ações e potencialização de resultados, racionalização de tempo 

de resolução e ampliação da abrangência e qualidade de atendimento da rede de serviços 

públicos do Município” (BELO HORIZONTE, 2009). Nesse sentido, o município já tinha 

 
14 Informações proferidas por Marcella Aguia, representante do poder público no CONFOCO Belo Horizonte, em 

evento online promovido pelo OSC Legal, em setembro de 2020. 
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experimentado mudanças em sua estrutura administrativa que valorizavam a eficiência na 

gestão das coisas públicas acima do controle de seus processos.  

Na Bahia, a discussão sobre a implementação do MROSC é levada pelas OSCs, 

vinculando-se assim o processo à lógica comunitária, cujas principais características são a 

definição de valores comuns (THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 2012), com autoridade 

múltipla e governança participativa (COSTA; GUARIDO FILHO; GONÇALVES, 2014) 

Além disso, esse processo também é definido pelo contexto de atuação das OSCs no 

estado. De acordo com estudo feito por Borges e Jambeiro (2012) sobre a participação política 

das OSCs em Salvador, capital da Bahia, essas organizações tem uma atuação vinculada ao 

aprimoramento da representação, ao ideal de democracia deliberativa e à conscientização e 

mobilização de suas comunidades. Outros estudos demonstram essa tendência também no 

interior do estado (NOVAES; DOS SANTOS, 2014; SANTOS; NASCIMENTO, 2016). Faz 

sentido então a natureza política das discussões estabelecidas nesse caso. 

Os autores destacam ainda que as OSCs baianas que surgiram na época da ditadura civil-

militar brasileira são mais assertivas quanto ao seu papel político, enquanto aquelas mais novas 

– os autores se referem àquelas criadas nas décadas de 1980 e 1990 – dividem-se nesse quesito 

(BORGES; JAMBEIRO, 2012). Essa pode ser uma das razões para as disputas de entendimento 

mesmo dentro da lógica comunitária para as questões relativas ao papel das OSCs dentro do 

CONFOCO e da Plataforma MROSC BA, bem como dos espaços participativos em si, além de 

questões menores, como sobre a possibilidade de membros das OSCs participarem ou não das 

capacitações feitas pelo poder público sem remuneração. 

Acresce-se que as OSCs que atualmente participam da implementação do MROSC na 

Bahia são, em grande parte, as mesmas que iniciaram essa discussão em nível nacional, diante 

do cenário de criminalização que viviam, estando politicamente envolvidas com a pauta desde 

o princípio. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O foco deste trabalho foi discutir e analisar como a articulação entre as diferentes lógicas 

institucionais se expressa na configuração do campo regulatório do Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e quais os reflexos dela no que é coproduzido nos 

casos de Belo Horizonte e da Bahia. Eles já possuem o Conselho de Fomento e Colaboração 

(CONFOCO) em funcionamento, locus privilegiado para estudar a coprodução para a 

implementação da nova lei. 

O MROSC, como a lei que regulamenta as relações entre poder público e Organizações 

da Sociedade Civil (OSCs), contou com a participação de diversos atores desde sua formulação. 

Num primeiro momento, de um lado, como produtor usual, tinha-se a participação 

especialmente da Secretaria Geral da Presidência da República, do outro, como produtores não 

usuais desse tipo de política pública, tinha-se a Plataforma por um Novo Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MENDONÇA; FALCÃO, 2016).  

A relação entre atores estatais e OSCs, contudo, nem sempre é equilibrada. Há disputas 

no campo, notadamente concernentes às questões de controle, trazidas sempre de forma mais 

enrijecida pela administração pública. 

Nessas disputas é possível observar como as lógicas estatal, do poder público, e 

comunitária, das OSCs, relacionam-se. A primeira possui, entre suas principais características, 

os ambientes e processos altamente institucionalizados e burocratizados (JAY, 2013; 

THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 2012). A segunda se pauta principalmente na ação 

coletiva e no gerenciamento de fronteiras externas com outras instituições e/ou organizações 

(JAY, 2013; THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 2012). 

Estabeleceram-se então dois construtos: (i) a coprodução ocorre em ambientes em que 

se relacionam diferentes lógicas institucionais; e (ii) diferentes dinâmicas de relacionamento 

entre lógicas institucionais gerarão resultados coproduzidos distintos. No desenvolvimento das 

análises, algumas importantes contribuições foram feitas. 

Os resultados permitiram observar que determinados conjuntos de processos da 

implementação do MROSC dentro do campo regulatório do MROSC são coproduzidos nos 

dois casos estudados. Apesar disso, tanto esses conjuntos de processos quanto determinadas 

características deles, as quais dizem respeito às categorias de coprodução - participação ativa, 

aproveitamento das habilidades, pertencimento, efeito catalisador, encorajamento, quebra de 
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barreiras, disponibilidade, reciprocidade, redes de pares, e redesenho de processos -, são 

distintos em cada um. 

Também se observou que as lógicas institucionais estatal e comunitária estão presentes 

no campo regulatório do MROSC desde o início de sua discussão até o momento atual, de 

implementação, e que as diferentes formas como elas se relacionam em cada um deles 

produzem resultados coproduzidos distintos.  

Constatou-se que em cada um dos casos estudados há uma lógica que inicia o processo 

de implementação do MROSC – em Belo Horizonte, a lógica estatal, e na Bahia, a lógica 

comunitária -, o que levou a esses resultados coproduzidos distintos em cada um deles. Em Belo 

Horizonte, os resultados são concernentes à adequação e efetividade dos processos 

administrativos das parcerias e dos serviços prestados pelas OSCs parceiras. Na Bahia, eles 

dizem respeito à participação democrática das OSCs no processo de implementação. 

Esses resultados também se devem aos níveis de centralidade e compatibilidade 

(BESHAROV; SMITH, 2014) entre as lógicas presentes nos dois casos. Em ambos, tanto a 

lógica estatal quanto a comunitária são consideradas importantes e, por conseguinte, têm alto 

nível de centralidade no campo. Contudo, enquanto a compatibilidade em Belo Horizonte é 

alta, gerando baixos níveis de conflito, na Bahia ela é baixa, fazendo com que no estado os 

conflitos sejam extensivos. 

 Para além dos achados empíricos, as contribuições teóricas do trabalho se deram ao 

juntar as literaturas de coprodução e de lógicas institucionais. Nesse sentido, avançou-se em 

seu debate teórico ao se suprirem lacunas de ambas.  

Para a lente de coprodução, criticada por considerar as relações entre os diversos atores 

envolvidos em seu processo como simétricas e isentas de conflito, as lógicas institucionais 

trouxeram a discussão dos aspectos políticos e simbólicos. Isso permitiu a observação, em Belo 

Horizonte, de conflitos localizados e, na Bahia, de conflitos extensivos no decorrer da 

implementação do MROSC.  Por sua vez, a adição da coprodução no estudo da teoria de lógicas 

institucionais possibilitou a utilização de mecanismos de análise que consideram, de forma mais 

concreta, os resultados dos processos nos quais elas se envolvem. 

Acredita-se que a junção dessas duas literaturas permite acessar de maneira 

analiticamente produtiva o impacto das lógicas institucionais na coprodução. 

Destaca-se ainda que ambas as literaturas são pouco exploradas em língua portuguesa. 

Uma rápida busca na plataforma Scopus pela palavra-chave “coprodução” volta apenas 10 

resultados, enquanto a busca pelas palavras “lógicas institucionais” retorna apenas um.  
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Em relação à literatura de coprodução, este trabalho também faz um  recorte pouco 

explorado, considerando a coprodução de uma política pública de gestão e em grupos 

(BRUDNEY; ENGLAND, 1983; NABATCHI; SANCINO; SICILIA, 2017). Ademais, essa é 

uma literatura percorrida de maneira escassa em sua aplicação para análise de experiências da 

área pública e que tem potencial diante dos ganhos que processos coproduzidos geram – em 

termos tanto de economia e de eficiência, quanto de democratização e fortalecimento da 

cidadania (ALFORD, 2015; BODE; BRANDSEN, 2014; BOYLE; HARRIS, 2009; 

BRANDSEN; HONINGH, 2015). 

O estudo não teve o objetivo de fazer generalizações estatísticas, portanto, não é possível 

estender os resultados aqui estabelecidos para os demais entes federados brasileiros. Apesar 

disso, sendo Belo Horizonte e Bahia os dois entes mais avançados na implementação do 

MROSC até o momento da realização da pesquisa, a partir desse trabalho é possível identificar 

pontos fortes e fracos de seus processos de implementação. Podem então ser feitas 

recomendações práticas para os demais entes federados que estejam em processo de 

implementação ou de readequação do MROSC em seu território, ou que planejem fazê-lo. 

Pesquisas futuras podem estudar como outras lógicas institucionais, para além da estatal 

e da comunitária, interagem nesse campo, como, por exemplo, de que forma as lógicas 

profissionais dos atores envolvidos no campo regulatório do MROSC atuam nele. Nesse 

sentido, é possível fazer recortes também dentro do grupo das OSCs, para aquelas que têm perfil 

mais profissional, e do poder público, especialmente para os órgãos de controle, que apresentam 

as características ainda mais fortes de fiscalização, autoridade e defesa da burocratização dos 

processos.  Também é possível estudar a atuação da lógica da religião nesse campo, muito 

presente entre as OSCs (LOPEZ, 2018). 

Pode-se debruçar sobre outros níveis de análise - individual, organizacional ou societal 

-, investigando-se como essa nova regulamentação e suas formas de implementação podem 

gerar influências nos diversos âmbitos da sociedade. Seriam levantadas perguntas como: quais 

configurações de trabalho institucional dos atores envolvidos na implementação do MROSC 

convergem ou divergem com as lógicas atuantes nesse campo e como elas influem nos 

resultados dessa implementação? Como a atuação das OSCs e órgãos de governo, atuantes em 

determinadas frentes de políticas públicas, que possuem suas próprias lógicas – educação, 

cultura, assistência social, etc. -, mudam como o MROSC vem sendo implementado para cada 

uma dessas áreas?  

Questões a respeito da qualidade dos serviços prestados pelas OSCs parceiras antes e 

depois de as parcerias serem reguladas pelo MROSC podem ser levantadas, dado seu novo foco 
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nos resultados, bem como sobre o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação 

democrática a partir de sua implementação. 

Há a possibilidade de investigar como essa implementação está ocorrendo nos demais 

entes federados e se há outros tipos de arranjos e espaços, talvez menos institucionalizados do 

que o CONFOCO, ou espaços institucionalizados pré-existentes, como os conselhos de 

políticas públicas setoriais, em que a participação sinérgica dos representantes do poder público 

e das OSCs está ocorrendo na implementação do MROSC. 

Espera-se ainda que outros estudos apliquem os construtos aqui desenvolvidos, que 

relacionam a configuração da interação entre as lógicas institucionais com os resultados 

coproduzidos em determinado contexto, nas demais áreas da administração e da gestão de 

políticas públicas, aprofundando o conhecimento teórico aqui gerado e trazendo à tona mais 

exemplos práticos.  

Ressalta-se a importância de serem desenvolvidos mais trabalhos como este, que olham 

para a interação entre poder público e OSCs nas parcerias de políticas públicas, dado o 

crescimento do envolvimento destas com as questões públicas nas últimas décadas e a 

importância que elas vem adquirindo não apenas na prestação de serviços, mas, em alguns 

casos, também para áreas inteiras de políticas públicas (MENDONÇA; MEDEIROS; 

ARAÚJO, 2019). Ademais, há a necessidade de compreender a administração e a gestão de 

políticas públicas por meio de um novo viés de governança (BOVAIRD, 2007), que conecte 

um maior número de atores em seus processos. 
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ANEXO A: ROTEIROS DE ENTREVISTA 

 

1 CONFOCO - Representante da Sociedade Civil 

 

1. Como você enxerga o papel das OSCs na produção de bens e serviços públicos?  

2. O que as OSCs têm de diferente para oferecer ao Estado e à sociedade?  

3. O que somente o Estado consegue fazer? 

4. Quais as suas percepções acerca das mudanças que o MROSC está trazendo às parcerias 

entre Estado e OSCs? 

5. Para você, qual o papel do CONFOCO dentro do MROSC? 

6. Quem participa do CONFOCO e como funciona o processo de escolha aqui na Bahia/em 

Belo Horizonte?   

7. Você crê que o CONFOCO abarca atores representativos do Estado e da sociedade 

civil?  

8. Desde quando e com qual frequência você participa das reuniões do CONFOCO?  

• Se falta nas reuniões ou se saiu do CONFOCO, perguntar o porquê 

9. Quais foram suas motivações/incentivos para ser membro do CONFOCO?  

10. Quais contribuições as OSCs vêm trazendo para o CONFOCO? 

11. Quais contribuições o Estado vem trazendo para o CONFOCO? 

12. Você considera que o Estado é beneficiado pela existência do CONFOCO?  

• Exemplos 

13. Você considera que as OSCs são beneficiadas pela existência do CONFOCO?  

• Exemplos 

14. No seu ponto de vista, o poder público está aberto à participação das OSCs na 

implementação do MROSC?  

15. Como você avalia a sua experiência de participação no CONFOCO? 

16. São divulgadas as reuniões do CONFOCO e suas discussões para a sociedade civil como 

um todo? Como ocorre essa divulgação? 

17. Foram estabelecidos outros espaços para debate/compartilhamento de experiências no 

decorrer do processo de implementação do MROSC até agora?  

• Quais?  

• Eles são importantes? Por quê? 
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2 CONFOCO - Representante do Poder Executivo 

 

1. Como você enxerga o papel das OSCs na produção de bens e serviços públicos?  

2. O que as OSCs têm de diferente para oferecer ao Estado e à sociedade?  

3. O que somente o Estado consegue fazer? 

4. Quais as suas percepções acerca das mudanças que o MROSC está trazendo às parcerias 

entre Estado e OSCs? 

5. Para você, qual o papel do CONFOCO dentro do MROSC? 

6. Quem participa do CONFOCO e como funciona o processo de escolha aqui na 

Bahia/em Belo Horizonte?   

7. Você crê que o CONFOCO abarca atores representativos do Estado e da sociedade 

civil?  

8. Desde quando e com qual frequência você participa das reuniões do CONFOCO?  

• Se falta nas reuniões ou se saiu do CONFOCO, perguntar por que 

9. Quais foram suas motivações/incentivos para ser membro do CONFOCO?  

10. Quais contribuições as OSCs vêm trazendo para o CONFOCO? 

11. Quais contribuições o Estado vem trazendo para o CONFOCO? 

12. Você considera que o Estado é beneficiado pela existência do CONFOCO?  

• Exemplos 

13. Você considera que as OSCs são beneficiadas pela existência do CONFOCO?  

• Exemplos 

14. No seu ponto de vista, o poder público está aberto à participação das OSCs na 

implementação do MROSC?  

15. Como você avalia a sua experiência de participação no CONFOCO? 

16. Nas reuniões do CONFOCO, você descobriu algo sobre  a atuação das OSCs que não 

sabia antes?  

17. Houve alguma mudança na sua rotina de trabalho com base na sua participação no 

CONFOCO? 

18. São divulgadas as reuniões do CONFOCO e suas discussões para a sociedade civil como 

um todo? Como ocorre essa divulgação? 

19. Foram estabelecidos outros espaços para debate/compartilhamento de experiências no 

decorrer do processo de implementação do MROSC até agora?  

• Quais?  
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• Eles são importantes? Por quê? 

 

3 Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias 

 

1. Como você enxerga o papel das OSCs na produção de bens e serviços públicos?  

2. O que as OSCs têm de diferente para oferecer ao Estado e à sociedade?  

3. O que somente o Estado consegue fazer? 

4. Como foi, na sua secretaria, quando houve a alteração no modelo de parcerias? 

5. Quais as suas percepções acerca das mudanças que o MROSC está trazendo às parcerias 

entre Estado e OSCs? 

6. Quem participa a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias da sua 

secretaria e como funciona o processo de escolha nela? 

7. Quão importante é que cada um desses atores faça parte da Comissão de Monitoramento 

e Avaliação de Parcerias? 

8. Há quanto tempo você participa da Comissão de Monitoramento e Avaliação de 

Parcerias? 

9. Como funciona o processo de monitoramento e avaliação aqui? 

• Descrição dos processos 

• Frequência de reuniões 

10. Nesse processo, você descobriu algo sobre a atuação das OSCs que não sabia antes?  

11. De que forma as discussões estabelecidas dentro da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação de Parcerias são utilizadas fora dela? 

12. Os colegas de trabalho da secretaria que não fazem parte da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação de Parcerias ficam cientes das discussões estabelecidas 

nela? 

• Como? 

• Por quê? 

13. Vocês têm contato com as discussões estabelecidas no âmbito do CONFOCO? 

• Como? 

14. Quais são as suas impressões sobre o CONFOCO? 

15. No seu ponto de vista, o poder público está aberto à participação das OSCs na 

implementação do MROSC?  

 

 


