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RESUMO 

Há anos o papel dos governos municipais na gestão das políticas ambientais e seu papel 

na implementação de iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável de seus 

territórios tem sido objeto de debates e discussões. Com a aprovação da Lei 

Complementar 140, que regulamentou a competência dos municípios para a gestão das 

políticas ambientais em seus territórios, o debate em torno da capacidade dos governos 

municipais para bem desempenharem esta atribuição se acirrou, sendo tema de 

inúmeros e controversos entendimentos, que ganhou maior destaque durante a 

Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em 2012, a RIO+20. Tendo 

como ponto de partida a necessidade de se estabelecerem parâmetros mais objetivos 

para julgamento da capacidade instalada de municípios, seja para o monitoramente do 

exercício de suas competências legais, seja para promover ações de capacitação, o 

presente estudo recorre à experiência europeia para propor que o grau de inovação 

ambiental dos governos pode ser utilizado como um indicador da boa governança das 

políticas ambientais e, consequentemente, para desempenhar estas funções de 

monitoramento e avaliação. Em suma, o estudo objetiva demonstrar a possibilidade de 

adotar parâmetros relacionados com grau de inovação das políticas ambientais para a 

avaliação da qualidade da governança ambiental, no nível municipal. Muito 

especialmente o trabalho se dedica a estudar o caso dos municípios do Estado do Ceará, 

por meio do Programa Selo Município Verde (PSMV) entre os anos de 2004 e 2012, 

com o intuito de demonstrar que o programa serve de referência para avaliar o estágio 

de pioneirismo na inovação dos governos municipais e com isto inferir o estágio de 

desenvolvimento da capacidade local para a boa governança das políticas ambientais. 

Com isto em mente, se recorre às diversas metodologias qualitativas e quantitativas 

(análise de conteúdo, análise fatorial, análise discriminante) para mostrar que o processo 

de certificação do PSMV está fortemente relacionado com aspectos de qualidade da 

governança e com condutas inovadoras na gestão ambiental. Também evidencia que, 

quando comparado com os resultados observados para um estudo sobre governança 

desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União, que envolveu mais da metade dos 

municípios cearenses, a certificação do Selo Verde se mostrou compatível com as 

avaliações do TCU em 73,3% dos casos analisados. 

Palavras chave: Gestão ambiental. Governo municipal. Capacidade Institucional. 

Desenvolvimento local sustentável. 
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ABSTRACT 

During to the 2012 World Summit on Sustainable Development, held in Rio de Janeiro 

in 2012, good governance of environmental policies was recognized one of the key 

issues to foster the principles of sustainable development. At the Summit recognized the 

importance of local governments and local stakeholders on its accomplishment to 

achieve this goal, in Brazil, environmental authorities were engaged on a long term 

debate about municipal government capacities to manage local environmental policies 

as a result of the passing of a piece of law related to that issue (Law 140). Among many 

important issues there were a couple question demanding to be answered in order the 

debate to advance: How to identify local governments with institutional capacity for 

good governance of environmental policies? And how to relate this results do capacity 

building strategies. This work, based upon a case study on the Green Municipality 

Award program in the Brazilian state of Ceara from 2004 thru 2012, identifies 

environmental innovation at local governments as an indicator of good governance and 

uses quantitative and qualitative analysis to categorize the municipalities of Ceara 

according to their environmental capacity to innovate. Further than that, the research 

compares its results to another governance assessment to validate them, achieving a 

73,3% matching on relating pioneering on environmental innovation and the stage of 

local governance of environmental policies. 

Keywords: Local government. Environmental policies management. Institutional 

capacity. Local sustainable development.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1992, vinte anos depois da Conferência Mundial sobre o Homem e o 

Meio Ambiente, promovida pelas Nações Unidas na cidade de Estocolmo, na Suécia, a 

sociedade mundial começava a tomar conhecimento das respostas que as nações e povos 

do mundo estavam propondo para fazer frente aos desafios que nasciam da necessidade 

de se conciliar o crescimento econômico global e a proteção ao meio ambiente, com a 

realização daquela que se tornou uma das mais referidas conferências globais da ONU: 

a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento, mais 

conhecida como RIO92 ou ECO92.  

Neste evento de proporções grandiosas, com ampla participação dos 

Estados-membros da organização e, em caráter inovador, de milhares de pessoas e 

organizações da sociedade civil, além de importantes discussões relacionadas com a 

conservação da biodiversidade ou com a divulgação dos primeiros alarmas quanto às 

possíveis consequências das mudanças climáticas sobre a vida na Terra, o que, 

efetivamente, mobilizou corações e mentes, foi o desafio do desenvolvimento 

sustentável. 

Boa parte dos que militavam nas várias searas da política aderiu à ideia de 

que seria possível e necessário adotar um novo paradigma de desenvolvimento que, 

sendo fiel aos princípios da eficiência econômica, pudesse promover a inclusão social 

ao mesmo tempo em que garantisse para as gerações futuras condições ambientais 

iguais ou melhores que as encontradas pelas atuais gerações. 

Passados outros vinte anos, as nações do mundo se engajaram em mais uma 

conferência global sobre desenvolvimento sustentável, que aconteceu novamente na 

capital carioca, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

esta apelidada RIO+20. A nova conferência se propunha a revisitar o ideal do 

desenvolvimento sustentado avançando na discussão de uma proposta de economia 

verde com superação da pobreza, somada à preocupação com a governança do 

desenvolvimento sustentável. 

Ainda que a discussão sobre governança tenha se centrado nos desafios 

globais para o desenvolvimento sustentável, enfatizando a dimensão gerencial dos 

organismos e convenções das Nações Unidas que tratam da temática, os diagnósticos 

que levaram a esta discussão apontaram para o reconhecimento de uma lacuna nas 
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estratégias desenhadas em 1992: a capacidade de se desenvolver boa governança, tanto 

nos organismos internacionais, como nas instâncias nacionais  e locais de governo. 

Em certo sentido, essa preocupação não era uma novidade. A necessidade 

de se prestar apoio ao desenvolvimento de capacidade institucional para que governos 

nacionais conseguissem gerir com competência as políticas ambientais e as dinâmicas 

nacionais de desenvolvimento sustentável já havia sido objeto de discussões e de 

iniciativas práticas na conferência de Johanesburgo
1
, realizada dez anos antes. Assim, se 

no primeiro momento as atenções tenham se voltado para os governos nacionais, com o 

passar dos anos, a necessidade de investir na capacitação das instâncias “subnacionais” 

de governo e, mais especificamente, nos governos locais ficou evidente, já que se 

consolidava o consenso de que eles deveriam assumir papel de protagonista na 

condução das políticas de meio ambiente e na promoção do desenvolvimento 

sustentável. 

No Brasil, a sanção, por parte da Presidente da República, da Lei 

Complementar 140 de 2011 que estabelece a distribuição de competências para a gestão 

das políticas ambientais entre os diferentes níveis de governo, superou discussões que se 

arrastavam desde a promulgação da Constituição Federal em 1988. Entretanto, se por 

um lado a legislação ajudou a resolver a questão das competências dos Entes da 

Federação, por outro, deu margem a uma nova série de questionamentos relacionados à 

capacidade dos governos municipais e dos órgãos gestores da política ambiental em 

nível local para promover a boa governança do desenvolvimento sustentável em seus 

territórios. 

Isto porque, uma vez reconhecida a responsabilidade dos governos locais 

em termos da adequada gestão das políticas ambientais em seus territórios, resta, como 

questão a problematizar, os questionamentos relativos à capacidade instalada existente 

nesses governos para bem se desincumbir das competências a eles remetidas por meio 

da legislação em vigor. 

Em certo sentido, se a problemática que dá origem à presente discussão 

nasce da aparente contradição entre as obrigações que as leis impõem aos municípios e 

a sua limitada capacidade técnica, é a necessidade de identificar aqueles governos 

municipais capacitados para o exercícios de suas atribuições legais e de dispor de 

                                                           
1
 Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Johanesburgo, na África do Sul, em 

2002. 
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mecanismos para capacitar aqueles que ainda não estão aptos para tanto, que justifica a 

realização do presente estudo. 

     Consequentemente, a necessidade de que se dispor de políticas e 

instrumentais que contribuam para que os governos municipais possam promover 

desenvolvimento de capacidades de boa governança das políticas de desenvolvimento 

sustentável em nível local, o presente estudo objetiva: 

1.1 Objetivo Geral 

 Demonstrar a possibilidade de se adotar parâmetros relacionados com o 

grau de inovação das políticas ambientais como indicadores para a avaliação da 

qualidade da governança das políticas ambientais, no nível municipal. 

 Para alcançar este objetivo, o presente estudo parte da hipótese de que é 

possível avaliar a qualidade ou o nível de governança ambiental em um município tendo 

como referência seu grau de pioneirismo na inovação das políticas ambientais, ao 

mesmo tempo em que objetiva, de modo mais específico: 

1.2 Objetivos Específicos 

a. Demonstrar que a boa governança das políticas ambientais é uma das condições 

necessárias para a inovação ambiental; 

 

b. Demonstrar que a qualidade da governança permite discriminar entre os 

municípios que são pioneiros na inovação ambiental daqueles que são 

seguidores ou que não inovam; e, 

 

c. Testar o modelo de caracterização do pioneirismo na inovação ambiental a partir 

dos resultados do Programa Selo Município Verde, desenvolvido pelo Governo 

do Estado do Ceará desde 2004, adotando-os como indicadores de inovação 

ambiental e, por consequência, de boa governança das políticas ambientais no 

nível municipal. 

 Por fim, validadas as premissas propostas e a hipótese que orientam o 

estudo, será possível testar um modelo de análise que permita identificar que 

capacidades institucionais os governos municipais precisam desenvolver para avançar 



24 
 

na sugestão de ideias que contribuam para a boa governança ambiental para o 

desenvolvimento sustentável dos municípios. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

A possibilidade de utilizar indicadores de inovação ambiental, por parte dos 

governos municipais, como critério para avaliar a qualidade da governança para o 

desenvolvimento local sustentável dessas instâncias de governo tem, como ponto de 

partida, o reconhecimento do imperativo de se conciliar uma aparente contradição entre 

a competência legal que os governos locais têm para gerir de modo pleno as políticas 

ambientais em seus territórios e sua capacidade técnica. 

 A partir daí há que se demonstrar a clara relação entre a capacidade para 

bem gerir as políticas ambientais e o desenvolvimento sustentável; das relações entre a 

qualidade da governança e este mesmo paradigma de desenvolvimento; e, de evidenciar 

que o pioneirismo na inovação das políticas ambientais é um dos traços observados 

naqueles municípios onde impera uma governança ambiental de qualidade. Em síntese, 

este é o esforço do desenvolvimento do presente capítulo.  

 

2.1 Competência Legal versus Capacidade Técnica, a Gênese da Problemática a 

Ser Enfrentada. 

 

A presente discussão nasce da aparente contradição entre as obrigações que 

as leis brasileiras impõem aos municípios para uma adequada gestão das políticas 

ambientais e de desenvolvimento sustentável e a sua limitada capacidade técnica, 

provocando a necessidade de identificar aqueles governos municipais capacitados para o 

exercícios de suas atribuições legais, de um lado, e de outro, para poder definir políticas 

voltadas para a capacitação daqueles que ainda não estão aptos para tanto. 

Contudo, para melhor problematizar a questão da capacidade local para a 

governança do desenvolvimento local sustentável é necessário contextualizar este 

debate, tendo como ponto de partida o reconhecimento de que a competência legal e a 

capacidade do ente municipal no cumprimento dos dispositivos constitucionais 

relacionados com a proteção do meio ambiente, a preservação dos recursos naturais e, 

como derivada, com a gestão do desenvolvimento municipal
2
 de modo sustentável são 

temas recorrentes nas discussões sobre a gestão da política ambiental no Brasil. 

                                                           
2
 A LC 140⁄2011 ao estabelecer as competências dos municípios para o licenciamento e controle colocou 

sob a responsabilidade dos órgãos municipais as atividades com impacto local. Seguindo tal 

entendimento, neste estudo os termos local e municipal serão tratados como similares. 
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De uma parte, há certo consenso quanto à necessidade de se aproximar a 

gestão das políticas públicas, aí incluídas as políticas ambientais, dos locais onde os 

problemas acontecem objetivamente. Como destaca Barbieri (2012, p. 2), as “iniciativas 

de gestão ambiental nos níveis global e regional pouco valem, se não forem 

acompanhadas de iniciativas nacionais e locais” ou como defendem Bressers, Kuks e 

Ligteringen (1997). 

 
“In contrast to the continuing globalization of the economy, of which it is 

difficult to say whether it is a good or a bad thing, but which at any rate 

appears to be indifferent to its social and ecological consequences, we are 

increasingly coming to view, not the nation state as the obvious 

`countervailing power’, but rather a developing global `civic society’ which 

also reserves a place for (networks of) local organizations”. (BRESSERS; 

KUKS; LIGTERINGEN, 1997. p. 3). 

 

 Numa perspectiva mais próxima da realidade brasileira, a Associação 

Nacional dos Gestores Municipais de Meio Ambiente (ANAMA), entende que a gestão 

das políticas ambientais deve ser descentralizada para o nível municipal uma vez que 

“surge como numa perspectiva de gerir com maior eficácia os recursos ambientais em 

nível local, proximidade para a aferição de impactos, bem como o aproveitamento do 

conhecimento tradicional...” (NOVARETTI, 2009, p. 25). 

Em igual direção, documento produzido pelo Secretariado das Nações 

Unidas para a Rio+20 voltado para subsidiar os debates sobre governança para o 

desenvolvimento sustentável, reconhecia a importância do engajamento das autoridades 

locais no processo de promoção do desenvolvimento sustentável. (UNCSD 

SECRETARIAT, 2011. p. 3). 

No Brasil, a falta de definição da competência municipal na Política 

Nacional de Meio Ambiente deu base para a corrente que defendia que não cabia aos 

municípios atuar nesta temática, enquanto que outra corrente entendia que o dispositivo 

constitucional, associado a outros artigos e dispositivos, era suficiente para sustentar 

mais que a competência, mas o dever dos governos municipais de cumprir as garantias 

previstas na Carta Magna. Para Costa (2012). 

 

“outro princípio imanente à competência constitucional comum, isto é, o 

princípio da subsidiariedade. Consoante este último, todas as atribuições 

administrativas materiais devem ser exercidas, de modo preferencial, pela 

esfera mais próxima ou diretamente vinculada ao objeto de controle ou da 

ação de polícia. Ou, em outras palavras, nada será exercida por um poder de 

nível superior, desde que possa ser cumprida pelo de nível inferior”. 

(COSTA, 2012. p. 23). 
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 O documento de trabalho produzido pelo Secretariado da Conferência das 

Nações Unidas para discutir os fundamentos para a governança do desenvolvimento 

sustentável durante a Rio+20 também segue igual linha de raciocínio uma vez que da 

sua perspectiva 

“Subsidiarity is a useful starting point in considering governance at different 

levels. It states that matters ought to be handled by the smallest, lowest or 

least centralized competent authority. This applies in sustainable 

development governance as in other areas, with the possible qualification that 

by its nature sustainable development governance involves effective 

horizontal and vertical coordination among institutions”. (UNCSD 

SECRETARIAT, 2011. p. 1). 

 

O argumento da ONU entretanto, chama a atenção para a importância de 

que a governança, mesmo que conduzida por instâncias locais de governo, deve atentar 

para o fato de que tais atribuições devem ser assumidas por autoridade “competente” 

como também para a necessidade de “efetiva coordenação horizontal e vertical entre as 

instituições envolvidas”, introduzindo outros aspectos e dimensões que serão de grande 

utilidade em discussões subsequentes sobre as capacidades necessárias para que os 

municípios bem conduzam a governança ambiental.  

Para Azevedo, Pasquis e Bursztyn (2007) ademais da preocupação com a 

coordenação entre os diferentes níveis de governo, era igualmente necessário atentar 

para a necessidade das esferas locais estarem capacitadas, financeira e 

administrativamente, para assumir as competências que os entes internacionais ou 

nacionais pretendiam descentralizar.  

Não obstante o reconhecimento do princípio da subsidiariedade e a 

determinação constitucional apontando para a descentralização das políticas ambientais, 

foi só por meio da Resolução 237 de 1997 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), que se estabeleceram as primeiras diretrizes para que os órgãos 

municipais de meio ambiente pudessem atuar no licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades e na sua posterior fiscalização.  

Argumentos favoráveis de parte a parte, o fato é que depois de mais de vinte 

anos de espera, o artigo 23 da Constituição Federal foi regulamentado por meio da Lei 

Complementar 140⁄2011 que fixou as normas para “cooperação entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do 

exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 

proteção ao meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 

preservação das florestas, da fauna e da flora”.  
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Entre outros aspectos de relevância para a política ambiental brasileira e 

para a estruturação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), a lei explicita 

as competências de cada ente federado quando se trata da gestão da política ambiental, 

restando aos Estados a competência residual, enquanto que aos Municípios foram 

atribuídas as obrigações de formulação e implantação de uma Política Municipal de 

Meio Ambiente e do Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente, além de 

executar no seu território as políticas estadual e nacional e ainda fornecer os dados para 

os sistemas de informações dos demais entes. 

A legislação em questão não apenas pacificou o debate entre os que 

reconheciam e aqueles que não reconheciam a competência do ente municipal para a 

plena gestão ambiental, mas também modificou a lógica com que se distribuem as 

competências entre os entes governamentais, já que, como alertam Khoury e Ligeiro 

(2014). 

“Observe-se que até então, considerando a Lei da PNMA e a Res. CONAMA 

237, de 1997 o critério que norteava a partilha de competência prevista no 

art.23 da CF residia no princípio da predominância de interesses, ou seja, à 

União são atribuídas atividades de interesse predominantemente geral-

nacional; aos Estados-membros, as de interesse regional e aos Municípios, as 

de interesse local. Com o advento da LC 140, a repartição de competência 

para o licenciamento da União e do Estado foi alterada”. (KHOURY; 

LIGEIRO, 2014, p. 5). 

Mesmo entendimento têm Capelli et. al. (2013), quando reconhece que a 

matéria em questão 

“foi sensivelmente alterada pela LC 140/11 revogando as competências 

originárias (significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional) 

e supletiva (inexistência, inércia ou inépcia do licenciamento estadual) do 

IBAMA previstas no art.10, §4º, da Lei 6938/81. Por outro lado, também os 

critérios definidores das competências foram alterados, revogando-se a 

previsão da abrangência dos impactos contida na Res. CONAMA 237/97 

para substituí-la pela tipologia que será proposta pelas comissões tripartites 

nacional, estaduais e do Distrito Federal. Ficou mantida a abrangência dos 

impactos apenas como critério para interpretação do impacto local da 

competência dos municípios. Atualmente os critérios definidores das 

competências para o licenciamento ambiental estão previstos na LC 140/11 e 

baseiam-se na dominialidade (mar territorial, terras indígenas) no monopólio 

do exercício de atividade (nuclear), na segurança nacional (atividades 

militares), no órgão instituidor de unidade de conservação (exceto APA), na 

localização e desenvolvimento da atividade e na tipologia”. (CAPELLI et. 

al., 2013, p. 95). 

 

Entretanto, a competência para exercer a plena gestão da política ambiental 

em seu território não poderia ser reconhecida sem atentar para o fato de que, em muitos 

casos, faltaria aos entes municipais e seus gestores, capacidade instalada para o bom 
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desempenho de tais atribuições, assim como, considerando a diversidade socioambiental 

do país, o próprio conceito de “impacto local” demandaria ajustes para cada região e 

estado. 

A falta de capacidade instalada para assumir as atribuições fixadas na 

legislação já havia sido levantada em outros estudos com temas correlatos. 

Crantschaninov e Medeiros (2013, p. 1-2) ao analisar a capacidade de inovação dos 

pequenos municípios paulistas reconheciam que embora o processo de descentralização 

das políticas desse “espaço para que os municípios criassem novas formas de pensar as 

políticas que ofertavam, sendo capazes de adequar, de forma mais acurada, as realidades 

vividas e o planejamento público”, o que elas chamaram de “liberdade de adaptação ao 

nível local” precisavam “conviver com estruturas de administração pública pouco 

organizadas” e que “contavam com pequenas e precárias equipes no momento de 

descentralização das políticas públicas”. (CRANTSCHANINOV; MEDEIROS, 2013, p. 

1-2). 

Para Azevedo, Pasquis e Bursztyn (2007, p. 46) a “solução via 

descentralização das políticas ambientais passa por fragilidades institucionais (incluindo 

a política local), financeiras e administrativas” e que a “a governança para a 

descentralização da gestão ambiental no Brasil ainda não é uma ideia concreta em boa 

parte dos municípios brasileiros@”. (AZEVEDO; PASQUIS; BURSZTYN, 2007, p. 

46) 

A preocupação com o processo de assunção, por parte dos governos 

municipais, das competências para a gestão da política ambiental levou que na referida 

lei complementar, tal processo fosse condicionado pelas definições de tipologias de 

atividades passíveis de licenciamento e fiscalização por parte dos entes locais, 

estabelecidas pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, como também em função 

da “capacidade” do órgão de executar suas atribuições legais, uma vez que a própria 

legislação estabelece, no seu artigo 5º, que 

 
“O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações 

administrativas a ele atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente 

destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar 

as ações administrativas a serem delegadas e de conselho de meio ambiente”. 

“Parágrafo único. Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos 

do disposto no “caput”, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, 

devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações 

administrativas a serem delegadas.” 
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Aqui a discussão quanto à competência dos municípios para a plena gestão 

da política ambiental e suas relações com as dinâmicas locais de desenvolvimento 

encontra um ponto de inflexão uma vez que as determinações legais possibilitam 

interpretações subjetivas que passam a condicionar o pleno exercício de tais atribuições 

pelo ente municipal: a definição das tipologias que se relacionam ao impacto local e o 

entendimento sobre o que seria um órgão capacitado para a gestão das políticas 

ambientais em nível local. 

Ao se debruçar sobre a temática da competência para o licenciamento 

ambiental, a Câmara Temática do Sistema Municipal do Meio Ambiente do Ministério 

Público da Bahia entendeu que o corpo técnico do órgão municipal de meio ambiente 

“deverá estar conciliado com a demanda efetiva e reprimida dos licenciamentos de 

empreendimentos e atividades de impacto local e, por certo, com a vocação político-

econômica local” (KHOURY; LIGEIRO, 2014, p. 42).  

Ademais de introduzir um aspecto que agrega subjetividade ao 

estabelecimento da capacidade técnica do órgão ambiental para o desempenho de 

atividades administrativas relacionadas com a gestão da política ambiental e, 

consequentemente, da própria política, a análise feita pelo Ministério Público baiano 

traz uma nova dimensão para esta análise ao entender que para poder bem desempenhar 

suas atribuições seria igualmente necessário avaliar se o órgão ambiental está equipado 

para tanto, já que na visão das autoras  

 
“Outro aspecto que também será analisado é o aparelhamento do órgão 

ambiental (...). Por esta ordem, o município deverá ter à disposição bens e 

equipamentos suficientes para que os seus técnicos no exercício do dever 

legal de zelar pelo meio ambiente tenham condição de cumprir o poder de 

polícia ambiental”. (KHOURY; LIGEIRO, 2014, p. 43). 

 

A visão do papel do ente estadual como dotado de competência para 

estabelecer exigências que vão além do texto da Lei Complementar e com a 

possibilidade de introduzir novos aspectos e dimensões aos processos de determinação 

da capacidade dos governos municipais para bem desempenharem suas atribuições na 

gestão da política ambiental no seu território dá margem a um sem número de 

posicionamentos que tendem a gerar contenciosos e provocar a judicialização de 

processos de licenciamento, mas que também são reducionistas na compreensão do que 

seria governança ambiental em nível local. 

O estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que, antes mesmo das 

definições da Lei Complementar, já havia estabelecido diretrizes para a gestão local do 
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meio ambiente, tendo como ponto de partida o estabelecido pela Resolução CONAMA 

237 de 1997. Ainda assim, quando do advento da nova peça legal, o estado se viu 

obrigado a atualizar suas normativas por meio da Resolução nº 288/2014 da Secretaria 

de Meio Ambiente, que “trata dos casos em que o Município tem competência para o 

licenciamento ambiental” e no seu quarto capítulo trata “Da Caracterização das 

Estruturas Municipais de Governança Ambiental” (grifo nosso). 

O Rio de Janeiro também se antecipou no processo de descentralização da 

esfera estadual para o nível municipal e em 2012 baixou resolução onde se estabeleciam 

os regramentos para que os órgãos municipais assumissem as atribuições previstas na 

LC 140 e, como regra geral, estabelecia diretrizes em termos de perfil e tamanho das 

equipes técnicas requeridas, de exigências de equipamentos e estruturas necessárias para 

garantir o bom funcionamento do órgão ambiental, como também as diretrizes para a 

composição e funcionamento do conselho municipal de meio ambiente. 

Ao analisar as resoluções expedidas por outros estados desde a promulgação 

da LC 140 com o fito de regulamentar os dispositivos da referida peça legal, observam-

se como aspectos comuns entre elas: o capítulo que trata dos requisitos mínimos para 

que o órgão ambiental possa funcionar sendo geralmente tratado como estruturas para a 

governança ambiental; a definição de parâmetros para a montagem das equipes 

técnicas; a exigência de equipamentos e estruturas para o bom funcionamento do órgão 

ambiental; e a demanda de um conselho municipal de meio ambiente paritário com 

poder de deliberar sobre a política ambiental nos municípios. Entretanto, as resoluções 

podem divergir quanto ao grau de detalhe que é dado pela norma que cada estado 

procura aplicar como condição para que os municípios assumam o papel de gestor pleno 

das políticas ambientais em seus territórios.  

Cabe ressaltar que, apesar dos distintos entendimentos quanto ao papel do 

ente estadual e das consequentes dificuldades encontradas no processo de 

descentralização das competências para os entes municipais, estudo realizado junto aos 

28 municípios gaúchos que exerciam a competência para a gestão ambiental, 

especialmente das funções de licenciamento e fiscalização, concluiu que  

 
“As melhorias observadas parecem evidenciar ganhos à gestão ambiental 

municipal, após a implantação da Lei Complementar, com a possibilidade de 

maior controle do desenvolvimento local, valorização dos órgãos ambientais 

municipais, maior contato com a comunidade, de forma mais segura e com 

mais recursos”. (MACHADO; KIEGER, 2014, p. 12). 
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Tal conclusão, entretanto, não isentou as autoras de reconhecer que apesar 

dos avanços os órgãos municipais e seus gestores ainda enfrentam muitas dificuldades 

para uma gestão mais adequada da política ambiental, tais como: carências em relação à 

equipe (29%) e capacitação técnica (25%), estrutura do órgão ambiental (19%), gestão 

por parte da administração municipal (15%) e, em menor percentual, à falta de 

integração com os órgãos ambientais estaduais (6%) e à fiscalização ambiental (6%). 

(MACHADO; KIEGER, 2014, p.12). 

Ademais dos questionamentos relativos à própria interpretação dos limites 

para a competência municipal na condução das políticas ambientais, não pode passar 

sem nota a centralidade dos processos de licenciamento e fiscalização como referencial 

para discutir a capacidade institucional dos municípios para uma boa governança das 

dinâmicas de desenvolvimento e, consequentemente, da sustentabilidade. Em 

documento publicado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio 

Ambiente (ABEMA). 

(...) a sustentabilidade, como nova forma de pensar e promover o 

desenvolvimento, não está localizada exclusivamente nas fronteiras da 

política ambiental, reforçando a estratégia da transversalidade e dos modelos 

matriciais de organização dos Estados e de formulação e implementação das 

políticas públicas. Ou seja, a política ambiental precisa dialogar com as 

demais políticas setoriais e promover o engajamento do setor produtivo na 

sua execução, superando definitivamente a falsa dicotomia que ainda permeia 

o debate das questões ambientais. Contudo, é o Licenciamento Ambiental, 

como um dos únicos instrumentos universalizados da Política Nacional do 

Meio Ambiente, que dá visibilidade à gestão ambiental brasileira e mostra a 

face do Poder Público no tratamento do tema”. (CARVALHO, 2013, p.18, 

grifo nosso). 

 

Costa (2012), por seu turno, ao discutir o licenciamento ambiental à luz da 

LC 140 e o posicionamento dos municípios, se coloca de maneira ainda mais assertiva 

ao afirmar que: 
 

“O licenciamento ambiental busca o desenvolvimento sustentável, visando 

atender às presentes gerações sem o comprometimento das futuras. Com 

efeito, os preceitos emanados da Constituição Federal de 1988 traçam um 

arcabouço jurídico em que o Poder Público deve harmonizar o crescimento 

socioeconômico com a proteção ao meio ambiente. E esse, certamente, é um 

dos maiores desafios daqueles que laboram nessa seara, já que a 

compatibilização da vertente econômica, com o social e ambiente é o papel 

dos órgãos licenciadores ambientais ao analisar os impactos negativos que 

uma atividade ou obra potencialmente poluidora causar ao meio ambiente. 

(COSTA, 2012, p. 16). 

 

Ao cabo desta discussão, o problema que se coloca está, fundamentalmente, 

associado à necessidade de se estabelecerem critérios mais objetivos de avaliação da 
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capacidade dos governos municipais para a boa governança ambiental, contribuindo 

assim para o desenvolvimento sustentável de seus territórios. 

2.2 Um Debate Quanto à Governança  

Ao analisar as experiências e debates quanto à capacidade de governos 

locais para a boa governança das políticas ambientais e das dinâmicas de 

desenvolvimento em seus territórios, se constata que, mesmo em países onde esta 

temática está bem mais avançada que o Brasil, as preocupações iniciais e as ações 

governamentais tiveram, de certo modo, o mesmo ponto de partida que ora se discute. 

Para ficarmos com um caso emblemático, no final do século passado, 

quando discutiam a governança ambiental em nível local na Holanda, Bressers, Kuks e 

Ligteringen (1997) reconheceram os questionamentos com relação ao licenciamento de 

atividades empresariais por parte dos governos locais como marco inicial da 

preocupação do governo daquele país em fortalecer e capacitar as localidades para a 

gestão ambiental. 

De acordo com tais autores, a situação holandesa apontava tanto para a 

preocupação com o adequado licenciamento como ponto de partida, como para o fato de 

que as propostas do governo central para estimular os gestores locais a reduzir a 

defasagem nas políticas ambientais visando aumentar o número de profissionais na área 

ambiental; melhorar o processo de fiscalização; e, desenvolver ações relacionadas com 

uma maior integração das políticas ambientais. Desafios muito similares aos associados 

à plena consecução dos ditames da LC 140. 

Ou seja, a Lei Complementar ao requerer que os órgãos municipais de meio 

ambiente disponham de técnicos, regras e de ferramentas para uma adequada gestão da 

política ambiental se aproxima daquilo que o governo holandês procurou estimular nos 

governos locais da Holanda anos antes, mas lá como aqui, não se pode ter certeza (ou a 

garantia) das relações causais entre tais condições e a boa governança para o 

desenvolvimento sustentável. Isto se deve, em parte, à própria complexidade do 

conceito de governança e seus usos. 

Isto porque, embora a temática da governança esteja presente nos estudos 

sobre bom governo ou sobre a boa capacidade de governar há muito tempo 

(RODRIGUES, 2014, p. 77), sua importância para promoção do desenvolvimento 

sustentável foi introduzida no último quartel do Século XX a partir de um conjunto 

variado de abordagens e perspectivas. Huntington (1968), por exemplo, ao analisar a 
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instabilidade política na América Latina, chamava a atenção para o fato de que faltava a 

essas nações  

 

“instituições políticas suficientemente adaptáveis, complexas, autônomas e 

coesas para absorver e ordenar a participação desses novos grupos e 

promover a mudança social e econômica na sociedade. Quando tudo isso não 

ocorre de maneira satisfatória, a questão da governabilidade (da sociedade) e 

da governança (do Estado) passam a viver uma crise pretoriana, ou melhor, 

uma sociedade pretoriana caracteriza-se como a ausência de instituições 

políticas efetivas capazes de mediar, refinar e moderar a ação política dos 

grupos (...), as forças sociais se enfrentam cara a cara; não há instituições 

políticas nem grupos de líderes políticos legítimos para moderar os conflitos 

entre os grupos” (HUNTINGTON, 1968, p.58, apud RODRIGUES, 2014, p. 

78). 

 

Desta proposição podem ser extraídos alguns elementos que, mais adiante, 

podem servir de categorias de análises da governança, tais como a legitimidade dos 

líderes e das instituições ou sua capacidade para moderar conflitos. Para o momento, 

entretanto, resta reconhecer que já naquele momento aspectos que atualmente podem ser 

relacionados com a questão da boa governança já estavam presentes no horizonte de 

preocupação dos estudiosos. 

Gonçalves (2005), por seu turno, ao analisar retrospectivamente o conceito, 

afirma que a expressão governance surge a partir de reflexões conduzidas 

principalmente pelo Banco Mundial que levaram a concluir que a capacidade 

governativa não seria avaliada apenas pelos resultados das políticas governamentais, e 

sim também pela forma pela qual o governo exerce o seu poder. 

Esclarece ainda que, de acordo com o documento Governance and 

Development, produzido pelo Banco em 1992, governança seria definida como “o 

exercício da autoridade, controle, administração, poder de governo” (GONÇALVES, 

2005, p. 1), ou seja, seria “a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos 

recursos sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento (...) implicando 

ainda a capacidade dos governos de planejar, formular e implementar políticas e 

cumprir funções”. (GONÇALVES, 2005, p. 1). 

No Brasil, a Reforma do Aparelho do Estado, do Governo Fernando 

Henrique Cardoso, levantava discussões relacionadas não apenas ao tamanho e ao papel 

do Estado, ecoando as recomendações do chamado “Consenso de Washington”, mas 

também voltava suas forças para aumentar a eficiência do aparato estatal introduzindo 

conceitos relacionados como a gestão por resultados e preocupações com 

governabilidade e governança, como explicava então Bresser Pereira (1998): 
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“Governabilidade e governança são conceitos confundidos com freqüência. A 

capacidade política de governar ou governabilidade deriva da relação de 

legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade, enquanto 

governança é a capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de 

uma organização de implementar suas políticas.” (BRESSER PEREIRA, 

1998, p.20). 

 

Na mesma linha Ache (2000) ao discutir os desafios que as regiões 

metropolitanas europeias teriam que enfrentar na gestão dos processos de ocupação e 

uso dos seus territórios reconheceu que 

"Governance, in a first instance, can be simply understood as the structures 

and the ways in which city regions are 'managed', in an administrative, legal, 

public, private, local, national and European sense" (ACHE, 2000, p.444).  

 

No bojo desta mesma discussão, defendendo uma concepção que se 

mostraria dominante no debate sobre governança, Santos (1997) alertava que a 

definição de governança não poderia se restringir apenas “aos aspectos gerenciais e 

administrativos do Estado, tampouco ao funcionamento eficaz do aparelho do Estado” 

(Santos, 1997, p. 341), contrariando a posição defendida por Bresser Pereira (1998) e 

por Ache (2000). A autora explicava que, na sua perspectiva, governança referir-se-ia 

aos 
 

“padrões de articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e 

arranjos institucionais que coordenam e regulam transações dentro e através 

das fronteiras do sistema econômico” (...) “não apenas os mecanismos 

tradicionais de agregação e articulação de interesses, tais como os partidos 

políticos e grupos de pressão, como também redes sociais informais, 

hierarquias e associações de diversos tipos.” (SANTOS, 1997, p. 342). 

 

 

Esta posição segue trilha similar àquela proposta tanto a Comissão sobre 

Governança Global (1996) como por outros estudiosos
3
 que se dedicaram ao tema no 

período reconhecendo que os limites da governança deveriam superar a mera 

preocupação com o funcionamento eficiente ou com a efetividade do aparelho do 

Estado. Para eles, governança deveria considerar, adicionalmente, os processos e as 

                                                           
3
 Diniz (1995) considera que com o objetivo de “aprofundar o conhecimento das condições que garantem 

um Estado eficiente” (DINIZ, 1995, p. 400), a introdução do conceito de governança decorre do 

deslocamento do “foco da atenção das implicações estritamente econômicas da ação estatal para uma 

visão mais abrangente, envolvendo as dimensões sociais e políticas da gestão pública” (Ibid., p. 400). 

Para Rosenau, “governança é um fenômeno mais amplo que governo; abrange as instituições 

governamentais, mas implica também mecanismos informais, de caráter não-governamental, que fazem 

com que as pessoas e as organizações dentro da sua área de atuação tenham uma conduta determinada, 

satisfaçam suas necessidades e respondam as suas demandas” (ROSENAU, 2000, p. 15-16). Para 

Rodrigues (2014, p. 96) “governança é a forma como se tem de agir, através de quais tipos de interações e 

na medida em que os atores sociais aderem a decisões coletivas e, dessa forma, o exercício efetivo do 

poder passa a ser por meio de uma rede de atores interligados, em que todos os atores detenham o poder 

por meio de recursos de conhecimento, financeiros e direitos concedidos aos mesmos”. 
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relações entre o governo e a sociedade no processo de implementação de políticas, 

como também reconhecem a importância de canais não formais de diálogo e negociação 

como elementos da boa governança. 

Documento sobre governança produzido pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), defende que a concepção de governança estaria associado às necessidades das 

empresas privadas de aprimorarem seus processos gerenciais, especialmente a partir do 

“momento em que organizações deixaram de ser geridas diretamente por seus 

proprietários (...) e passaram à administração de terceiros” (TCU, 2014, p. 11). Assim, o 

desenvolvimento das estruturas de governança decorreu da necessidade de “melhorar o 

desempenho organizacional, reduzir conflitos, alinhar ações e trazer mais segurança 

para os proprietários” (TCU, 2014, p. 11). 

A transposição do conceito de governança da esfera das organizações 

privadas para o setor público teria sido consequência da crise fiscal dos anos 80 do 

século XX, que veio a exigir “um novo arranjo econômico e político internacional, com 

a intenção de tornar o Estado mais eficiente (que) propiciou discutir a governança na 

esfera pública e resultou o estabelecimento dos princípios que norteiam as boas práticas 

de governança nas organizações públicas.” (TCU, 2014, p. 13). 

O relatório apresentado à Corte do TCU, em maio de 2015, que apresenta os 

principais achados de um estudo coordenado pelo Tribunal com o objetivo de 

sistematizar as informações sobre a situação da governança pública no País reconhece 

que as crises no setor público trouxeram o conceito para esta seara, remetendo à 

publicação da Federação Internacional de Contadores (IFAC) “Governance in the 

Public Sector: A Governing Body Perspective” de 2001 a redefinição dos princípios da 

boa governança e sua aplicabilidade nas organizações públicas.  

Neste sentido, embora a ideia de que bom governo seja uma variável 

importante para o desenvolvimento de países e regiões não fosse novidade, foi a 

publicação pelo Banco Mundial do relatório Governance Matters que colocou o 

conceito no centro de inúmeros debates e discussões (RODGERS et. al. p. 62-63), uma 

vez que depois de comparar as relações entre governança e os níveis de 

desenvolvimento de mais de 150 países os autores afirmaram ter encontrado “forte 

relação causal” (KAUFMANN, KRAAY e ZOIDO-LOBATÓN,1999) entre tais 

variáveis. Para esses autores 
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 “We define governance broadly as the traditions and institutions by which 

authority in a country is exercised. This includes (1) the process by which 

governments are selected, monitored and replaced; (2) the capacity of the 

government to effectively formulate and implement]sound policies, and (3) 

the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic 

and social interactions among them.” (KAUFMANN; KRAAY; ZOIDO-

LOBATÓN, 1999, p. 1). 

Considerando ainda que o objetivo do trabalho seria dispor de indicadores e 

parâmetros que possibilitassem, de modo objetivo, uma comparação entre o nível de 

governança de cada Nação a etapa subsequente consistiu em estabelecer com que 

medida se iria analisar cada uma das características definidoras de governança, de sorte 

que os dados coletados foram organizados em seis aglomerados de indicadores, a 

saber
4
: 

a. Voz e accountability: indicadores capazes de estabelecer em que medida 

os cidadãos de um país participam do processo de seleção de seus 

governantes, como também aqueles que avaliam o grau de liberdade e 

independência da mídia; 

b. Estabilidade Política: indicadores que medem a probabilidade do 

governo ser destituído de forma violenta e⁄ou sem respeitar os princípios 

constitucionais, quanto menos provável, maior a estabilidade política; 

c. Efetividade do Governo: indicadores capazes de dimensionar a 

percepção dos cidadãos com relação à qualidade dos serviços púbicos, a 

eficiência da burocracia, o nível de independência política dos agentes 

governamentais e a própria credibilidade do governo. Ainda segundo os 

autores, o foco desta medida é produzir um índice relativo à capacidade 

do governo de produzir e implementar “boas políticas”. 

d. Custo do Estado: indicadores que apontam em que medida as políticas 

púbicas incidem negativamente sobre as práticas de mercado e qual a 

percepção dos “stakeholders” com relação ao peso que a regulação 

impõe ao comércio internacional e ao desenvolvimento empresarial.  

e. Estado de Direito: indicadores que apontam em que medida os agentes 

confiam e respeitam as regras da sociedade.  

f. Combate à Corrupção: indicadores que medem a percepção sobre 

corrupção de um país. 

                                                           
4
 Tradução livre para o conjunto de aglomerado de indicadores proposto por Kaufmann, Kraay e Zoido-

Lobatón (1999, pags. 7 e 8.) 
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Para os autores do Banco Mundial, governança deveria ser compreendida 

como as tradições e as instituições por meio das quais a autoridade é exercida em um 

País (KAUFMANN; KRAAY; ZOIDO-LOBATÓN, 1999). Com isto, se reconhece a 

necessidade de lidar com as relações entre o Estado e o conjunto da sociedade, já que o 

exercício da autoridade implica, obviamente, nas relações entre os diversos atores 

sociais envolvidos neste processo, como também entende, ao destacar a importância das 

tradições, que há uma dimensão neste processo que não necessariamente está 

formalizada, mas que ainda assim é elemento constituinte da governança. 

Rodrigues (2014, p. 86) reconhece que ao enfatizar a participação da 

população nas tomadas de decisão dos governos, o Banco Mundial “foi o primeiro a 

defender a prática da boa governança como uma estratégia política” mas que ao 

prescrever uma lista de critérios normativos para serem cumpridos pelos países que 

recebessem sua ajuda e estabelecer que esses países deveriam adotar as quatro 

dimensões
5
 para a boa governança  ficaria constatado que a boa governança seria “um 

conceito normativo, portanto, o seu significado está sujeito à tomada de decisão política 

e reflete diferentes ideologias organizacionais”. (RODRIGUES, 2014, p. 86). 

Em que pese o eventual caráter normativo do conceito, a concepção mais 

alargada de governança, quando comparada à dimensão e ao papel do governo, vai se 

consolidando ao longo dos primeiros anos do Século XXI, como se depreende, por 

exemplo, da afirmação de Eppel (2014), que ao analisar o modelo neozelandês de 

governança da água assevera que   

 
“(…) governments are only one actor, albeit an important and powerful one 

in these complex systems and they are limited in what they can do to 

influence these interactions.” (EPPEL, 2014, p. 17). 

 

No mesmo diapasão, Gonçalves (2005), no artigo em que procura 

sistematizar toda uma série de conceitos e definições de governança, extraídos de 

diversos estudos e pesquisas, vai concluir que “governança não é ação isolada da 

sociedade civil buscando maiores espaços de participação e influência. Ao contrário, o 

conceito compreende a ação conjunta de Estado e sociedade na busca de soluções e 

resultados para problemas comuns”. (GONÇALVES, 2005, p. 14). 

Cumpre destacar que, independentemente da qualidade do trabalho 

realizado pelos estudiosos do Banco Mundial, a concepção de governança sugerida em 

                                                           
5
 Um serviço público eficiente, uma administração responsável, um sistema de confiança judicial e um 

equilíbrio entre o governo e os governados. 
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suas publicações não foi pacifica nem unanimemente acatada nos diversos setores da 

sociedade mundial. Pelo contrário, a publicação de Governance Matters e dos relatórios 

que foram formulados na sua sequencia, têm sido objeto de apoios e de críticas, 

ensejando enorme debate em torno do ideal da governança para o desenvolvimento 

sustentável. 

Os questionamentos quanto à introdução deste novo conceito na gestão de 

políticas públicas e como referencial para que as Nações orientassem seus esforços de 

modernização ou estruturação do Estado têm sua gênese na própria instituição que o 

introduziu na agenda política global. Para Offe (2009) o uso do conceito de governança 

pelas ciências sociais é prejudicado tanto pela super-agregação de fenômenos que se 

pretende englobar, como em função do fato de ter sido introduzido pelo Banco Mundial 

e não por uma autoridade em políticas sociais, levando a um enviesamento do conceito 

por se apoiar em premissas neoliberais. (OFFE, 2009, p. 555).  

Mais recentemente, os posicionamentos adotados pelo Banco Mundial com 

relação ao seu papel como agente promotor – ou colaborador – dos processos de 

desenvolvimento em todo o planeta e, como consequência, o tratamento dado à questão 

da governança e da capacitação para uma boa governança, sofreram duros ataques em 

trabalho publicado por Willam Easterly (2013). 

Para o autor, as ações de desenvolvimento apoiadas pelo Banco Mundial 

enfatizavam as questões técnicas e gerenciais e não davam qualquer atenção à questões 

muito mais relevantes, como o respeito às liberdades e direitos dos cidadãos. No 

trabalho, Easterly (2013) acusa as agências de fomento, os países desenvolvidos e as 

organizações não governamentais que atuam nos países em desenvolvimento de dar 

pouca atenção para as questões das liberdades individuais dos cidadãos em nome da 

promoção do que ele chamou de desenvolvimento autoritário. 

O trabalho também levanta um ponto importante a considerar quando das 

discussões do fortalecimento das capacidades de governos locais para a boa governança 

do desenvolvimento sustentável. Como Easterly (2013) chama atenção, os processos de 

capacitação e fortalecimento institucional não podem se restringir apenas à dimensão 

técnico-gerencial dos governos e das suas relações com a sociedade. É igualmente 

importante que se considere dimensões relacionadas aos direitos e interesses dos 

cidadãos e na forma como o Estado assegura tais direitos e interesses. (EASTERLY, 

2013, p. 5). 
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A importância desta dimensão cidadã da governança aparece, por exemplo, 

em trabalho de Kissler e Heidelmann (2006) que ao analisarem as ações de 

modernização da Administração Pública alemã, identificam o discurso da governança 

como “uma alternativa para a gestão baseada na hierarquia”, com consequências para os 

níveis locais de administração, uma vez que governança poderia ser entendida como 

uma nova geração de reformas administrativas e de Estado, que têm como objeto a ação 

conjunta, levada a efeito de forma eficaz, transparente e compartilhada, pelo Estado, 

pelas empresas e pela sociedade civil, visando uma solução inovadora dos problemas 

sociais e criando possibilidades e chances de um desenvolvimento futuro sustentável 

para todos os participantes. (LÖFFER, 2001, p. 212 apud KISSLER; HEIDEMANN, 

2006, p. 3). 

É claro também, que as análises e considerações quanto à governança e seus 

elementos precisam ser adequados ou customizados às particulares características das 

relações entre Estado em sociedade no nível municipal, sob pena de se estabelecerem 

referenciais e parâmetros por demais distantes das realidades locais. 

Em trabalho voltado para definir indicadores de boa governança para as 

municipalidades portuguesas, Cruz e Marques (2011), depois de uma sucinta análise 

sobre as diferentes abordagens adotadas para conceituar governança, findam por 

reconhecer que “apesar da falta de consistência, o facto do conceito de governança estar 

intimamente relacionado com instituições e alterações institucionais parece ser 

consensual” (CRUZ; MARQUES, 2011, p. 221). Entretanto, alertam, que como são 

poucos os estudos que avaliam a qualidade da governança no nível local ou municipal  

 

“...para que a operacionalização do conceito seja possível, este artigo adopta 

a definição de governança apresentada pelo Banco Mundial (Kaufmann et al., 

2010), com uma ligeira adaptação para englobar os vários níveis de 

administração (central, regional e local). Assim: A governança define-se 

como as tradições e instituições pelas quais a autoridade é exercida num país, 

região ou município. Isto inclui (a) o processo pelo qual os governos são 

seleccionados, monitorizados e substituídos; (b) a capacidade do governo 

para formular e implementar efectivamente políticas adequadas; e (c) o 

respeito dos cidadãos e do estado pelas instituições que governam as 

interacções económicas e sociais entre si”. (CRUZ; MARQUES, 2011, p. 

221). 

 

A OCDE (2012a) também reconhece a importância de investir no 

aprimoramento da governança para viabilizar um modelo de crescimento econômico 

sustentável e aponta como princípios que devem orientar a governança em nível local, 

os seguintes: uma liderança forte e comprometida com uma economia verde; a 
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construção de parcerias como elemento central para a transição para uma economia 

verde; e, o engajamento da comunidade neste processo. 

Tal compreensão encontrou ecos no Brasil, uma vez que, de acordo com 

Rodrigues (2014, p. 76), para o Ministério do Meio Ambiente “governança significa 

articular o sistema político-administrativo, que rege o processo decisório na esfera 

pública, com os diferentes atores sociais dos territórios municipal, estadual ou federal”. 

Ou seja, governança é articulação, participação e engajamento dos diferentes atores e 

dos diferentes níveis de governo no processo de condução das políticas públicas, 

especialmente as políticas ambientais. 

Mas também continua a ser um processo técnico-administrativo, ou pelo 

menos, há quem assim o defenda. Pois, com os olhos voltados para o caso brasileiro e, 

mais especialmente à tradução do conceito de governança aplicado às práticas e lógicas 

da Administração Pública do país, cabe resgatar a definição que o Tribunal de Contas da 

União adota para o termo. Segundo a publicação já referida algures, 

 

“Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de 

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução das políticas públicas e 

à prestação de serviços de interesse da sociedade”. (TCU, 2014, p. 26).  

 

Ainda conforme a Corte de Contas, o conceito refere-se também “às 

interações entre estruturas, processos e tradições, as quais determinam como os 

cidadãos e outras partes interessadas são ouvidos, como as decisões são tomadas e como 

o poder e as responsabilidades são exercidos”. (GRAHN; AMOS; PLUMPTRE, 2003, 

apud TCU, 2014, p. 18). 

No plano geral, portanto, ressalvadas as críticas ao posicionamento 

ideológico adotado pelo Banco Mundial, há certa convergência em torno da concepção 

de que governança estaria associada à eficiência e efetividade na execução das políticas 

públicas; à existência de mecanismos por meio dos quais a sociedade possa controlar os 

governos e os atos de seus agentes; e, à existência de canais formais e informais de 

diálogo e negociação entre os vários atores sociais relevantes, aí incluído o próprio 

Estado. Também se reconhece que tais requisitos precisam ser ajustados às 

particularidades dos governos e de suas realidades. 
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2.2.1 Boa Governança, Má Governança ou Simplesmente Governança? 

Antes de avançar nas discussões quanto às possibilidades e as estratégias 

para capacitar os governos municipais para a boa governança, há uma questão inicial, de 

natureza teórica, que terá consequências sobre quaisquer avaliações que venham a ser 

propostas sobre o tema em momentos futuros. O questionamento foi levantado por 

Gonçalves (2005) ao afirmar que a palavra governança já traz em si um elemento 

positivo, posto que se “(...) governança necessariamente é a boa governança. Onde 

ficam (...) os erros e falhas no processo de sua construção? A má governança seria 

simplesmente a ausência de governança, ou há espaço para uma discussão maior sobre 

os métodos e planos de sua construção e implementação?”. (GONÇALVES, 2005, p. 7). 

Mais adiante no mesmo texto, o autor recorre a Santos (1997) para 

reconhecer que a “boa governança é um requisito fundamental para um 

desenvolvimento sustentado” (SANTOS, 1997, p. 340-341, apud GONÇALVES 

(2005), grifo nosso). Ou seja, o autor já respondeu ao questionamento ao reconhecer 

que para o desenvolvimento sustentável é necessária a boa governança, não qualquer 

governança, tão pouco, a má governança.  

Esta relação entre boa governança e promoção do desenvolvimento 

sustentável vai ser observada em várias outras análises, independentemente da 

perspectiva dos autores ou mesmo das organizações que a discutem. Para as Nações 

Unidas, por exemplo, a boa governança é elemento essencial para o desenvolvimento 

sustentável já que é dela que nasceriam as condições necessárias para construir o 

caminho para a sustentabilidade. (ONU, 2002, p. 7). 

Ou seja, na transição para o desenvolvimento sustentável não bastariam se 

fazer presente os elementos da governança, mas eles precisariam ser bem manejados. 

para que se pudesse caracterizar a boa governança. Parece claro que à medida em que as 

iniciativas de promoção do desenvolvimento sustentável foram sendo implementadas, 

elementos como estabilidade política, liberdade, estado democrático de direito e respeito 

aos direitos humanos passaram a se incorporar à concepção de governança adotada, 

fazendo com que a definição do Banco Mundial assumisse caráter hegemônico nas 

discussões sobre o tema, ao tempo em que se construíam consensos quanto à 

possibilidade e à necessidade de se investir no aprimoramento da governança de 

governos nacionais e subnacionais. 
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Não satisfeita com este rumo para a discussão, Eppel (2014), ao analisar os 

desafios que a Nova Zelândia está enfrentando para fazer a transição para um novo 

regime de governança dos recursos hídricos do País, vai mais adiante ao afirmar que 

não bastaria ter “boa governança” para ter sucesso neste processo. Para ela, para 

alcançar os resultados esperados seria necessário uma governança com efetividade, ou, 

como ela propõe: 

“Water governance refers to the processes through which government and 

non-government actors and citizens interact to produce rules, practices and 

behaviors through which water is managed and outcomes are achieved (…). 

Good governance and effective governance are not the same thing: good 

governance has its focus on doing particular things; effective governance has 

its focus on achieving the best outcomes for all over time”. (EPPEL, 2014, p. 

10). 

 

Sem perder de vista a questão levantada no estudo neozelandês ou mesmo 

diminuir sua importância, cabe permanecer com a ideia da necessidade da busca da boa 

governança e da investigação sobre como melhor caracterizá-la e mensurá-la. Um ponto 

de partida para essa discussão seria o de tentar definir boa governança a partir do seu 

inverso. Ou seja: como seria possível definir ou identificar uma situação em que 

prevalece a má governança?  

Rodrigues (2014) recorre ao trabalho feito por Weiss, em 2000, para afirmar 

que na visão do Banco Mundial, “má governança é operacionalizada com a 

personalização do poder, a falta de direitos humanos, corrupção endêmica e governos 

não eleitos e irresponsáveis, contrapondo-se, dessa forma, à boa governança”. 

(RODRIGUES, 2014, p. 87).  

Tais definições seriam coerentes com vários outros documentos e trabalhos 

produzidos no período, como, por exemplo, o documento da União Europeia que 

antecede em cerca de uma década o relatório da OCDE (2001), que tratava das 

discussões relacionadas aos esforços de implantação de sua estratégia de promoção do 

desenvolvimento sustentável para os seus Estados-membros. Naquele trabalho, a 

Comissão Europeia destacava a importância da “boa governança” para viabilizar os 

objetivos ali fixados e propunha cinco princípios para a boa governança que 

textualmente seriam: abertura, participação, accountability, efetividade e coerência. 

(QUADRO I, Apêndice). 

Rogers, Kazi e Boyd (2006) agregam outra dimensão às discussões sobre 

boa e má governança ao procurar estabelecer uma relação entre a governança de baixa 

qualidade e suas conseqüências negativas sobre o processo de desenvolvimento e, 
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especialmente, destacando que tais impactos negativos são sentidos mais fortemente 

pelas parcelas mais pobres da população. Como afirmam os autores  

 

“Poor governance constrains, retards, and distorts the process of development 

and has a disproportionately negative impact on the poor.” (RODGERS; 

KAZI; BOYD, 2006, p. 62). 

O ponto a destacar deste trabalho é a tentativa dos autores de relacionar má 

governança a uma série de consequências que, teoricamente, poderiam ser 

dimensionadas ou avaliadas. Ao tentar transformar esta proposição a um modelo 

esquemático (Figura 1), talvez se obtivesse o seguinte: 

Figura 1- Modelo Esquemático dos Efeitos da Boa e da Má Governança 

Má 

Governança 

 Falência das políticas e dos 

mercados 

 Atraso no Desenvolvimento com 

Iniquidade, prejudicando os mais pobres. 

Boa 

Governança 

 
Bom funcionamento das 

políticas e mercados 

 Desenvolvimento Sustentável, com 

redução da desigualdade e superação da 

pobreza. 
Fonte: Adaptado de Rodgers, Kazi e Boyd,  2006. 

  

Vale ressaltar que no mesmo trabalho, Rogers, Kazi e Boyd (2006) também 

apontam critérios que os organismos multilaterais de financiamento estariam adotando 

para estimular que seus países membros passem a perseguir os princípios da boa 

governança e que, de certo modo, podem apontar na direção das dimensões ou 

características a desenvolver como parte de um esforço de capacitação para a boa 

governança, que seriam: accountability; participação e descentralização; previsibilidade; 

e, transparência. (RODGERS; KAZI; BOYD, 2006, p. 62). 

Aqui no Brasil, o já referido Relatório do TCU recorre aos trabalhos 

desenvolvidos pela Federação Internacional de Contadores onde se definem os 

“princípios da boa governança” para as organizações do setor público, que seriam: 

transparência, integridade e prestação de contas. Com base nos trabalhos da mencionada 

Federação, o Tribunal se alinha à ideia de que “a função fundamental da boa 

governança é garantir que as suas organizações alcancem os resultados pretendidos, 

agindo sempre em prol da sociedade” (TCU, 2015, p. 4), apontando como princípios-

chave para a boa governança, os seguintes: 

 

“Garantir comportamento íntegro, com forte compromisso com os valores 

éticos e respeito às leis; Garantir a transparência e engajamento das partes 

interessadas; Definir resultados econômicos, sociais e ambientais 
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sustentáveis; Determinar as intervenções necessárias para otimizar a 

realização dos resultados pretendidos; Desenvolver a capacidade da entidade, 

incluindo a capacidade de sua liderança e de cada indivíduo; Gerenciar riscos 

e desempenho, por meio de controle interno robusto e forte gestão financeira 

pública; e, Implementar boas práticas em matéria de transparência, 

comunicação e auditoria, a fim de que a prestação de contas seja eficaz”. 

(TCU, 2015, p. 4). 

 

Por outro lado, em texto que discute, com viés bastante crítico, os critérios 

adotados para construir índices de percepção de corrupção e suas relações com a forma 

como o governo da Nova Zelândia trata a questão da governança do setor público, 

Gregory (2013) reforça a concepção de que existe boa governança e má governança, 

mas alerta que a distinção entre uma e outra pode ser uma questão de escolha política, 

mais que técnica. (GREGORY, 2013, p. 4). Ou seja, ademais do entendimento de 

governança como um processo, em distinção da definição de governo enquanto 

máquina, merece destacar o alerta que o autor faz para o fato de que boa governança 

não deve ser compreendida como um conceito meramente técnico e destituído de valor 

político-ideológico, pelo contrário. 

Igual compreensão sobre a dimensão política de boa governança é 

encontrada na crítica de Easterly (2013) ao uso feito pelas agências multilaterais, que 

condicionam o acesso às suas linhas de financiamento e aos seus esforços de 

cooperação técnica à adoção dos princípios da boa governança (EASTERLY, 2013, p. 

155). A crítica produzida por Easterly (2013) centra-se na perspectiva tecnocrática com 

que organizações internacionais de cooperação aplicam o conceito de governança. Para 

ele, a lógica defendida por tais organismos tem como pressuposto que as dificuldades 

para nações se desenvolverem decorrem apenas da má governança e a solução para que 

esses países passem a se desenvolver não teria outra conotação política ou de direitos, 

mas dependeria do desenvolvimento de capacidades técnicas para a boa governança. 

Em certo sentido, tanto a crítica de Easterly (2013) como o posicionamento 

de Gregory (2013) permitem concluir que há necessidade de distinguir boa governança, 

de má governança ou, pelo menos, de aceitar que diferentes governos e em diferentes 

países se identificam níveis distintos que governança, o que abre espaço para 

investimentos para o desenvolvimento de capacidades técnicas, políticas e institucionais 

para a melhoria e, consequentemente, para uma melhor gestão das dinâmicas de 

desenvolvimento. 

 Ao mesmo tempo, estes trabalhos, como de outros que já alertavam para 

a dimensão político-ideológico do conceito de governança, obrigam atentar para o fato 
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de que a definição de indicadores para mensurar os resultados da ação governamental 

ou mesmo para estabelecer as capacidades e competências que precisam ser 

desenvolvidas para a boa governança não se dá dissociado de uma base política e 

ideológica e de uma visão de mundo que precisam ser permanentemente questionadas. 

Neste ponto seria interessante organizar este conjunto de princípios e 

definições apresentados pelas várias organizações e autores, para melhor compreender 

os aspectos que deveriam ser levados em conta no momento de se avaliar ou de se 

dimensionar o “grau de qualidade” da governança em um determinado governo nacional 

ou sub-nacional. Adotando por base os trabalhos do Banco Mundial, de Grindle (2004) 

e do TCU (2014) que definiram dimensões para a boa governança têm-se o resultado 

expresso no Quadro 1 a seguir:  

  

   Quadro 1 - Dimensões da Governança, por Autor Selecionados. 

 
Autor Dimensão Técnico-

Gerencial 

Dimensão Político 

Institucional 

Dimensão Político Relacional 

Banco 

Mundial 

Efetividade na formulação 

e execução das políticas 

Processo político, 

legitimidade da 

representação 

Respeito aos cidadãos e às 

relações entre Estado e 

Sociedade. 

TCU Estratégia Liderança Controle 

Grindle 

Habilidade do governo em 

fazer políticas, gerir 

assuntos administrativos e 

fiscais do Estado 

Distribuição de poder, 

regras, normas e como 

são tomadas as decisões 

Relações de responsabilização 

entre cidadãos e agências do 

Estado. 

  Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

Por outro lado, ao se realizar igual exercício para sistematizar os 

“princípios” que tais organizações recomendam que sejam observados para que se 

alcance a boa governança e, com isto, se persiga a trilha da sustentabilidade, se obteria 

um quadro um pouco mais detalhado sobre os desafios que se colocam para os diversos 

níveis de governo (Quadro 2). 

Quadro 2 - Princípios para a Boa Governança, segundo Instituições e Autores 

Selecionados. 

 
Banco Mundial OCDE (2001) Rogers et al (2006) TCU 2015 

Voz e 

accountability 

Accountability Accountability Transparência e engajamento das partes 

interessadas 

 Participação Participação e 

descentralização 

 

Estabilidade 

Política 

Coerência Previsibilidade Comportamento íntegro, com forte 

compromisso com os valores éticos e 

respeito às leis 
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Banco Mundial OCDE (2001) Rogers et al (2006) TCU 2015 

Efetividade do 

governo 

Efetividade  Resultados econômicos, sociais e 

ambientais sustentáveis; Determinar as 

intervenções necessárias para otimizar a 

realização dos resultados pretendidos 

Estado de direito Abertura  Desenvolver a capacidade da entidade, 

incluindo a capacidade de sua liderança e 

de cada indivíduo 

Combate à 

Corrupção 

 Transparência Gerenciar riscos e desempenho, por meio 

de controle interno robusto e forte gestão 

financeira pública; e, Implementar boas 

práticas em matéria de transparência, 

comunicação e auditoria, a fim de que a 

prestação de contas seja eficaz 
Fonte: Elaboração Própria. 2017 

 

Dois aspectos podem ser destacados: o primeiro aponta para a convergência 

entre os princípios da boa governança e as dimensões anteriormente destacadas, 

servindo de indicativos para uma eventual política de capacitação institucional de 

governos locais; mas o segundo é a evidência de que a depender do autor, da 

organização envolvida ou dos seus interesses, a forma como se traduzem os princípios 

da boa governança tende a variar, o que não deve ser tomado como algo inusitado. 

Do ponto de vista metodológico, reconhecer existência de uma dimensão 

político-ideológico da boa governança implica a necessidade de introduzir abordagens 

qualitativas nos processos de planejamento, monitoramento e de avaliação tanto da 

governança como para dimensionar a capacidade institucional para a governança do 

desenvolvimento sustentável de um determinado governo. 

Importa também reconhecer que o processo de capacitação para a boa 

governança do desenvolvimento sustentável não é apenas um processo técnico-

gerencial, mas é um processo de fortalecimento político-institucional dos governos, das 

organizações da sociedade civil e dos demais atores e grupos de interesse relevantes 

para tanto. 

Considerando as análises realizadas ao longo deste capítulo seria possível 

propor um quadro sintético dos princípios, aspectos e dimensões que deveriam ser 

considerados para uma avaliação da capacidade dos governos municipais para a boa 

governança (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Dimensões e Aspectos a Considerar para uma Avaliação da Boa Governança 

Municipal. 

Dimensão Aspectos a Considerar 

Técnico-

Gerencial  

- Efetividade nas políticas e programas públicos. 

- Qualidade dos serviços prestados à população 

- Eficiência na alocação e aplicação dos recursos públicos 

 

Político-

Institucional 

- Respeito à legislação e aos contratos. 

- Previsibilidade e imparcialidade nos processos de tomada de decisão. 

- Responsabilização dos agentes públicos por suas decisões e atos. 

 

Político-

Relacional 

- Existência de espaços para o diálogo e a participação da sociedade na condução das 

políticas públicas. 

- Transparência nos atos e na prestação de contas. 

- Mecanismos de combate à corrupção baseados em sistemas de punições e de 

incentivos equilibrados. 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Ademais, aspectos como o papel das lideranças na condução desses 

processos, a necessidade de se distinguir a governança como meio e os resultados 

alcançados como critério para julgamento da qualidade da governança, e o imperativo 

de ajustar todas essas dimensões e aspectos às particularidades de cada município, 

precisam ser levados em consideração. 

Também é necessário lembrar que como há o interesse específico de discutir 

a boa governança com foco no desenvolvimento sustentável, é importante esclarecer as 

distinções conceituais ou as diferentes definições para governança do desenvolvimento 

sustentável, gestão de políticas de meio ambiente, governança ambiental e do papel do 

Estado e dos governos em todos esses processos. 

2.3 Desenvolvimento Local Sustentável, o Espaço da Boa Governança.  

Ainda em 2011, quando das ações preparatórias para a RIO+20, foi 

divulgado um documento voltado para discutir o fortalecimento da governança para o 

desenvolvimento sustentável nos níveis regionais, nacionais e sub-nacionais. Nele se 

reconhecia que 

“Governance at national and local levels can be described as the processes by 

which public policy decisions are made and implemented. It is the result of 

interactions, relationships and networks among the different sectors 

(government, public sector, private sector and civil society) and involves 

decisions, negotiation, and different power relations between stakeholders to 

determine who gets what, when and how – that is, who is responsible and 

accountable for what actions”. (UNCSD SECRETARIAT, 2011. p. 2). 
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Entretanto, a relação entre governança e desenvolvimento sustentável, não 

nasce nos debates preparatórios para a Rio+20, a Conferência de 2012 é desaguadouro 

de variadas evidências do imperativo em se investir na melhoria da governança de 

organismos internacionais e dos governos nacionais e subnacionais para aumentar as 

possibilidades de garantir o cumprimento dos compromissos e das metas pactuadas. 

Em um artigo em que procuram estabelecer uma trajetória para a 

governança ambiental no plano internacional, Mota et. al. (2008) afirmam que em 

“Estocolmo, reconheceu-se do ponto de vista internacional a importância dos 

instrumentos de gestão ambiental para promoção do desenvolvimento” (MOTA et. al. 

2008, p. 2), evidenciando a relação próxima entre gestão ambiental, boa governança e 

desenvolvimento sustentável. 

Esta proposição evidencia uma potencial confusão entre o conceito de 

governança ambiental e aqueles adotados para definir a gestão ambiental e a gestão das 

políticas públicas de meio ambiente. Isto fica evidente para o caso brasileiro, em que o 

conceito governança ambiental tem sido usado recorrentemente como sinônimo para a 

capacidade de governos municipais de exercerem as competências de licenciamento e 

fiscalização das políticas ambientais. 

Neste sentido, um primeiro aspecto que merece ser esclarecido relaciona-se 

com o entendimento adotado para governança ambiental e sua eventual distinção da 

gestão das políticas ambientais ou do exercício, por parte do Estado, de suas 

competências administrativas para a boa gestão das políticas ambientais. 

Em documento organizado por Barros e Garcia (2014) para o Instituto de 

Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (IMASUL), com o objetivo de comemorar os 

35 anos da gestão ambiental no Estado do Mato Grosso do Sul, é informado ao leitor 

que   

“Gestão ambiental é o conjunto de ações que visa definir e aplicar as normas 

ambiental e ecológicas às quais devem estar sujeitas as atividades humanas; 

delinear e ditar as políticas e estratégias ambientais e ecológicas; planejar, 

programar, orçar e executar obras e ações para preservar o meio ambiente; 

juntar e coordenar a participação integrada dos três níveis de governo e dos 

diferentes setores da sociedade como um todo; medir e avaliar os objetivos 

alcançados; e ajustar os planos e programas empreendidos para conseguir a 

preservação do meio ambiente. (BARROS ; GARCIA, 2014, p. 49)”.  

Mais adiante, no mesmo documento, as organizadoras chamam a atenção 

para o fato de que 
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“O conceito de gestão ambiental não se pode ver reduzido de forma exclusiva 

à conservação da natureza, à solução do problema ambiental causado pelo 

fator contaminação do ar, da água, do solo, ou à atenção de qualquer outro 

tipo de problema ecológico. No sentido muito mais amplo e profundo, 

implica o manejo regional do ambiente, dos recursos naturais e dos 

problemas que impactam a conservação ambiental. Também sugere uma 

participação conjunta e articulada de todos os setores da sociedade em torno 

de um propósito único e comum, que é conseguir o desenvolvimento 

sustentável. (BARROS ; GARCIA, 2014, p. 51)”. 

 

A Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente  

(ABEMA), organização que reúne os órgãos estaduais de meio ambiente de todo o Pais, 

em documento voltado para discutir novos paradigmas para a gestão ambiental destaca 

que “uma reforma mais profunda da gestão ambiental deve passar por (...) atualizar os 

mecanismos de comando e controle [e] iniciar um novo ciclo da política ambiental com 

foco na sustentabilidade, o que pressupõe mudanças também na política 

macroeconômica e nas políticas setoriais com interface com a área ambiental. 

(ABEMA, 2012, p. 37). 

O que se depreende dos textos anteriormente visitados, que não são textos 

acadêmicos mas que estão voltados diretamente para o público responsável pela gestão 

ambiental é que por gestão ambiental se entende o esforço de administração na 

implementação das políticas ambientais que por sua vez são necessárias para “induzir 

ou forçar os agentes econômicos a adotarem posturas e procedimentos menos agressivos 

ao meio ambiente, ou seja, reduzir a quantidade de poluentes lançados no meio 

ambiente e minimizar a depleção dos recursos naturais. (LUSTOSA; CÁNEPA; 

YOUNG, 2003, p.135)”. 

Theodoro, Cordeiro e Beke (2002), apontam como principais funções da 

gestão ambiental o planejamento, a organização, a direção e o controle, mas alertam 

para o fato de que mesmo que  

“todas estas funções estejam sendo executadas de forma equilibrada, é 

necessário que alguns pilares estejam bastante consolidados para que se possa 

assegurar uma gestão ambiental efetiva. O primeiro pressuposto é a 

existência de uma legislação ambiental sólida. (...) O segundo pressuposto 

requer instituições públicas fortalecidas, que permitam a coordenação e a 

implementação dessa legislação. (...) O último, tão importante quanto os 

anteriores, é a legitimidade social, que se traduz em apoio da sociedade. 

(THEODORO; CORDEIRO; BEKE, 2002, p. 10). 

Ainda tentando sistematizar as abordagens e as interpretações mais 

recorrentemente encontradas nas discussões sobre políticas, gestão e governança 

ambiental, pode-se recorrer à posição adotada por Rodrigues (2014) que caracteriza as 



51 
 

políticas ambientais como “conjunto de objetivos, diretrizes e instrumentos de ação que 

o poder público dispõe para produzir efeitos desejáveis sobre o meio ambiente” e que 

“para a execução de uma PA deve existir a integração com outras políticas de cunho 

econômico e social para que não sejam gerados conflitos sociais”. (RODRIGUES, 

2014, p. 62-63). Mais adiante a mesma autora vai afirmar que 

“para se alcançar a governança ambiental, é necessário que nas PA e em seus 

instrumentos existam diretrizes para prever as relações entre seus diversos 

atores sociais (agricultores, empresários, organizações não governamentais, 

agências governamentais e sociedade civil) nos níveis local, regional, 

estadual e nacional, bem como criar espaços de decisão conjunta e 

implementação ativa e colaborativa das decisões tomadas. Trata-se, pois, de 

delimitar um campo bastante amplo em que se dá a luta política sobre o seu 

significado, sendo que a institucionalização da noção de desenvolvimento 

sustentável sempre esteve permeada por diferentes interpretações, além de 

servir como instrumento de ancoragem da política ambiental internacional”. 

(RODRIGUES, 2014, p. 68). 

 

Neste sentido, a governança ambiental é um processo que de forma 

harmoniosa articularia as políticas ambientais, propriamente ditas; as interações entre as 

políticas ambientais e as demais políticas públicas; a qualidade da gestão ambiental, 

compreendida como a capacidade dos Estados de fazer valer os objetivos das políticas 

ambientais com base nos instrumentos e instituições existentes; e, a participação e 

controle destes processos por parte dos diversos atores sociais e grupos de interesse 

relacionados. 

 No mesmo trabalho Rodrigues (2014) apresenta definição adotada por 

Paavola que considera que governança ambiental deve ser entendida “em sentido amplo, 

de modo a incluir todas as soluções institucionais para a resolução de conflitos sobre 

recursos ambientais” (PAAVOLA, 2007, apud RODRIGUES, 2014, p. 98). O que 

significaria o fim “da distinção entre governança e governo em questões ambientais e 

nos convida a explicar porque as soluções que não envolvem o estado são utilizadas 

para responder a alguns conflitos ambientais e porque soluções baseadas no papel 

desempenhado pelo estado prevalecem em outras”. (PAAVOLA, 2007, apud 

RODRIGUES, 2014, p. 98). 

Este posicionamento, entretanto, não encontra muita reverberação entre os 

demais autores visitados nesta discussão, alguns até contrariam frontalmente essa 

concepção. Entretanto, mesmo que se considere a distinção entre governo (máquina) e 

governança (processo), não se pode perder de vista que é a maquina do governo a 

responsável última pela gestão das políticas de meio ambiente e, ainda mais, por 
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promover um ambiente onde o processo de governança para o desenvolvimento 

sustentável possa ocorrer. 

Assim, a gestão das políticas ambientais, mesmo que contando com a 

participação do conjunto da sociedade, é tarefa dos governos, assim como a gestão das 

demais políticas públicas, ao mesmo tempo em que a atuação do governo criaria 

ambiente para uma boa governança ambiental.  

Por outro lado, uma boa governança ambiental demanda uma coordenação, 

articulação e integração com as demais políticas públicas, também geridas pelos 

governos, assim, onde se diferenciaria a governança ambiental da governança pública? 

De sua parte, o documento do Secretariado da Rio+20 que discute os 

conceitos, características e desafios para caminhar para uma governança global do 

desenvolvimento sustentável, reconhece como um de seus elementos centrais a 

eficiência e a efetividade da administração dos serviços púbicos e a qualidade das 

políticas públicas. (UNCSD, 2011, p. 1-2). Neste sentido, reafirmam o entendimento de 

que a adequada entrega das políticas públicas, que tem como precondição uma boa 

governança pública, é elemento constituinte da governança do desenvolvimento 

sustentável. 

Em artigo anteriormente mencionado, Kissler e Heidemann (2006, p. 3), 

reconhecem que o “entendimento que se tem sobre governança pública não é muito 

claro” e que todos os utilizam sem saber exatamente o que é. Segundo esses autores, 

Max Weber diria que se trata de um conceito sociologicamente amorfo, com evidentes 

repercussões no estabelecimento de uma definição que seja consensualmente aceita 

pelas partes envolvidas no debate. Vão ainda mais adiante ao defender que “não existe 

um conceito único de governança pública”. (KISSLER; HEIDEMANN, 2006, p.3). 

Retomando uma perspectiva mais voltada para a instrumentalização dos 

agentes governamentais, Nardes, Altounian e Vieira (2014) em trabalho que discutem o 

desafio de implementar boas práticas da governança no setor público brasileiro afirmam 

que  

“governança pública pode ser entendida como a capacidade que governos 

têm de: assegurar que a vontade dos cidadãos seja capturada nos 

planejamentos estratégicos, táticos e operacionais; selecionar pessoas e 

instituir normas adequadas para executar as ações planejadas; articular a ação 

de todos os agentes públicos e privados; alcançar e controlar os resultados 

previstos; estabelecer indicadores para verificar o quanto foi ou não foi 

alcançado; e divulgar todas essas etapas à sociedade”. (NARDES, 

ALTOUNIAN; VIEIRA, 2014, p.183). 
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A governança pública, então, estaria associada à adoção de novas 

perspectivas para a gestão pública, superando o modelo hierárquico tradicionalmente 

adotado e buscando alternativas que se apoiem nas capacidades para a negociação, para 

a participação, para a articulação e a transparência nas decisões e nos resultados 

alcançados. Seria, neste sentido, um conjunto dentro do qual a governança ambiental 

estaria incluso, mas que formaria parte dos requisitos estratégicos para a transição para 

um novo modelo de desenvolvimento pautado pelos princípios da sustentabilidade.  

Já a relação entre boa governança e desenvolvimento sustentável decorre de 

evidências empíricas, como estudo de Rogers, Kazi e Boyd (2006), organizado com 

base em suas experiências com projetos de desenvolvimento sustentável apoiados por 

agências multilaterais de desenvolvimento, como o Banco Asiático de Desenvolvimento 

e o Banco Mundial. Para estes atores, as evidências mostram que boa governança é um 

dos fatores chave para o desenvolvimento sustentável. (ROGERS, KAZI e BOYD, 

2006, p. 47). Abramovay (2012) aprofunda esta discussão ao reconhecer que 

 

“A governança necessária ao desenvolvimento sustentável é a que submete a 

dinâmica da economia ao preenchimento das reais necessidades da sociedade, 

no respeito aos limites ecossistêmicos. É ela que vai transformar o 

crescimento econômico em um meio para que as finalidades do 

desenvolvimento – a expansão permanente das liberdades substantivas dos 

seres humanos – sejam atingidas. E isso exige bem mais que energias 

renováveis, melhor uso dos materiais e aproveitamento sustentável da 

biodiversidade: bem mais que economia verde. Exige que a sociedade seja 

protagonista central na definição do próprio sentido da atividade econômica 

que, embora incipientes, são importantes para emergir as novas relações entre 

economia e ética e entre sociedade e natureza.” (ABRAMOVAY, 2012, p. 

197). 

Em suma, para o presente trabalho, assume-se que a governança ambiental, 

relacionada à capacidade de conduzir as políticas ambientais, é elemento constituinte da 

governança pública, que se relaciona, entre outras coisas, com a capacidade de 

coordenar as políticas ambientais com as diversas políticas públicas em um território e 

com as relações entre os diferentes níveis de governo, que, por sua vez, é elemento 

central para a governança do desenvolvimento sustentável. 

2.3.1 Gestão Municipal das Políticas de Meio Ambiente e a Governança Ambiental no  

          nível local. 

 

Como antecipado, o advento da LC 140 trouxe à baila muitas visões quanto 

à competência legal e à capacidade dos governos locais para bem gerir as políticas 
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ambientais e para constituir uma coalizão de interesses capaz de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável dos municípios. 

Tendo a referida legislação pacificado as discussões relativas à competência 

legal e aos limites mais gerais das atribuições municipais e ao reconhecer, mesmo que 

implicitamente, o princípio da subsidiariedade nessa delimitação, não apresentou 

completa solução aos desafios relacionados à capacidade técnica e políticas dos 

governos locais e suas relações com o desenvolvimento sustentável de seus territórios. 

No caso brasileiro, a competência para a gestão da ocupação e do uso do 

espaço foi remetida aos governos municipais pela Constituição Federal, fato este que, 

pelo menos em tese, daria às prefeituras e aos órgãos municipais uma capacidade 

potencial de assumir a gestão do meio ambiente do ponto de vista local e, ao mesmo 

tempo, coordenar as dinâmicas locais de desenvolvimento em conformidade com os 

princípios da sustentabilidade, haja vista que a forma como as atividades produtivas, 

demais atividades particulares e os equipamentos públicos se distribuem no território é 

questão central para qualquer política de sustentabilidade.  

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), por exemplo, alerta para a 

necessidade de o sistema de meio ambiente local assumir a responsabilidade pelo “o 

planejamento, a implementação, execução e controle da política ambiental do 

Município; o monitoramento e a fiscalização do meio ambiente” (CNM, 2012, p. 27) e 

declara que devem ser seus objetivos “preservar o seu equilíbrio e os atributos 

essenciais à sadia qualidade de vida; a promoção do desenvolvimento sustentável, com 

o objetivo imediato de organizar, coordenar e integrar as ações dos diferentes órgãos e 

entidades da administração pública, direta e indireta, observados os princípios e normas 

gerais expressos nas legislações pertinentes”. (CNM, 2012, p. 28, grifo nosso).  

Retomando o entendimento de que o princípio da subsidiariedade pressupõe 

que a competência para a gestão da política deve ser remetida àquele nível de governo 

capaz de desenvolver uma ação com efetividade, pode-se chegar ao seguinte 

pressuposto: “o nível escolhido para que a subsidiariedade possa ser aplicada deverá ser 

aquele que tem capacidade de governança”, pois a subsidiaridade “prescinde de 

sustentabilidade institucional”. (AZEVEDO, PASQUIS; BURSZTYN, 2007, p. 43). 

Logo, para que os municípios possam assumir plenamente as competências 

estabelecidas na legislação e desempenhar seu papel de agente promotor de dinâmicas 

locais de desenvolvimento sustentável é necessário ter capacidade de governança em 

nível local, uma vez que, como propõe Loureiro (2004, p. 44) a adoção dos novos 
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padrões societários, indispensáveis para o desenvolvimento sustentável dos municípios, 

requer: (a) democratizar a gestão pela ampliação da esfera pública; (b) promover uma 

reconfiguração política que permita os atores sociais superarem as tensões e os conflitos 

existentes ao nível do território; e, (c) promover uma concertação entre os envolvidos a 

partir desta nova configuração política e cultural. 

As capacidades para a governança do desenvolvimento sustentável 

implícitas nas orientações da CNM ou nas argumentações de Loureiro (2004) 

evidenciam a existência de, pelo menos, duas dimensões distintas e complementares: 

aquela relacionada com a gestão do sistema municipal de meio ambiente, de natureza 

mais instrumental e técnica; e, aquela relacionada com a construção de uma coalizão ou 

concertação entre os atores sociais que dê sustentação às diversas políticas que precisam 

ser coordenadas para a promoção do desenvolvimento sustentável, de natureza mais 

dialógica e política.  

Procurando avançar em uma proposição que articule a preocupação com a 

boa gestão dos governos e suas relações políticas com o conjunto da sociedade, 

Bressers, Kuks e Ligteringen (1997) consideram que as funções da governança dos 

processos de construção de políticas ao nível dos governos locais poderiam ser 

organizadas em quatro categorias: (1) a definição da agenda política; (2) a elaboração da 

política; (3) a sua implementação; e, (4) as atividades geridas pelos governos locais. 

(BRESSERS; KUKS; LIGTERINGEN, 1997, p. 5). 

Observe que a análise funcional por eles proposta articula aspectos de 

natureza claramente política, como é o caso da definição da agenda política, ou seja, das 

prioridades para o governo e a sociedade; com funções de natureza claramente técnica, 

como é o caso do bom gerenciamento das atividades e serviços públicos municipais. Em 

suma, para bem desempenhar essas funções o governo municipal precisa dispor de 

capacidade técnica e de capacidade política instaladas. 

Os mesmos autores chamam a atenção para o fato de que, por mais 

importante que seja a participação dos governos locais neste processo, não faz sentido 

analisar suas capacidades de modo isolado, mas sim, em conjunto com outros níveis de 

governança, sendo igualmente importante considerar as interações entre os diferentes 

níveis de governo no enfrentamento das questões ambientais. (BRESSERS; KUKS; 

LIGTERINGEN, 1997, pgs. 5 e 8). 

Assim, às capacidades técnica e política necessárias para a boa governança, 

que se organizam em dimensões, princípios e funções, se somaria a capacidade de 
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interagir com os demais níveis de governo de ordem a garantir um melhor 

gerenciamento das questões relacionadas ao meio ambiente e à promoção do 

desenvolvimento sustentável dos territórios.  

Nesta linha, poder-se-ia propor um quadro que organizasse as capacidades 

que um governo municipal precisa deter – ou desenvolver – para bem governar as 

dinâmicas locais de desenvolvimento sustentável, que somado às dimensões da boa 

governança discutidas em tópicos anteriores possibilita a construção de um mapa 

articulado entre dimensões, princípios, funções e capacidades que serviriam para 

orientar mecanismos de avaliação dos governos municipais para a boa governança do 

desenvolvimento sustentável (Quadro 4). 

Quadro 4 - Matriz Integradora das Dimensões, Funções e Capacidades para a Boa 

Governança do Desenvolvimento Sustentável. 

 Dimensão Técnico-

Gerencial 

Dimensão Político 

Relacional 

Dimensão Político 

Institucional 

 

 

Definidas 

pelas 

Instituições e 

Autores 

Como: 

Efetividade na formulação 

e execução das políticas; 

Estratégia; e, Habilidade 

do governo em fazer 

políticas, gerir assuntos 

administrativos e fiscais 

do Estado 

Respeito aos cidadãos e às 

relações entre Estado e 

Sociedade; Controle; e, 

Relações de 

responsabilização entre 

cidadãos e agências do 

Estado. 

Processo político, 

legitimidade da 

representação; Liderança; 

e, Distribuição de poder, 

regras, normas e como são 

tomadas as decisões 

 

Funções 

Capacidade 

Técnica 

Capacidade Política 

Horizontal 

Capacidade Política 

Vertical 

Definir a 

Agenda 

Política 

Normas, Instituições e 

regramentos que 

respeitem e garantam os 

direitos dos cidadãos nas 

definições das prioridades 

das políticas públicas. 

A estabilidade e 

transparência nos 

processos de seleção de 

governantes e demais 

representantes e nas 

instâncias de participação 

da sociedade nas 

discussões das políticas. 

Existência de relação 

política estável e 

respeitosa entre as 

instâncias de governo com 

foco na interação das 

políticas locais, estaduais e 

nacionais. 

Elaborar a 

Política 

Capacidade para 

elaboração de estudos e 

diagnósticos. 

 

Capacidade para a 

elaboração de normas, 

planos e orçamentos. 

Capacidade de promover o 

diálogo, existência de 

instâncias colegiadas para 

o dialogo e gestão de 

políticas. 

Processos participativos 
de planejamento e 

orçamento com atores 

sociais relevantes. 

Participação em colegiados 

intergovernamentais. 

Capacidade de articular 

políticas e planos 

municipais com as 

diretrizes das políticas e 

planos estadual e nacional. 

Implementar 

as Políticas 

Municipais 

Capacidade para a 

elaboração e execução das 

políticas com 

transparência e 

efetividade. 

Estimulo à participação da 

sociedade, 

compartilhamento de 

projetos, recursos e ações 

com os setores da 

sociedade. 

Capacidade para captar 

recursos externos 

(financeiros, técnicos, 

humanos) para apoiar a 

implementação dos 

projetos municipais. 

Gerir as 

Atividades em 

Nível Local 

Oferta de serviços 

públicos de qualidade, 

boa gestão de serviços e 

Mecanismos de ausculta 

(ouvidoria) e de controle 

social dos serviços 

Capacidade para 

coordenar os projetos e 

iniciativas locais com 
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 Dimensão Técnico-

Gerencial 

Dimensão Político 

Relacional 

Dimensão Político 

Institucional 

atividades no território. públicos e de sua 

qualidade. 

ações desenvolvidas pelos 

governos estadual e federal 

no município. 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

A partir desta matriz de análise será possível avançar na identificação dos 

instrumentos legais, ferramentas gerenciais, práticas administrativas, recursos materiais 

e humanos, metodologias e arranjos políticos que precisam ser adotados para promover 

a almejada capacidade institucional para a gestão ambiental e, consequentemente, para 

uma boa governança do desenvolvimento sustentável em nível local. 

2.3.2 Capacidade Local para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável. 

Independentemente das múltiplas facetas ou perspectivas adotadas para 

analisar governança enquanto conceito e suas aplicações, a construção de uma 

hegemonia global em torno do conceito adotado para definir governança e o 

reconhecimento de sua importância para promover o desenvolvimento global em bases 

sustentáveis levaram os organismos de cooperação multilateral, assim como as agências 

de fomento e os próprios governos nacionais e regionais a investir cada vez mais 

recursos na capacitação para uma boa governança. 

Entretanto, ao se debruçarem sobre o esforço de disseminação dos 

princípios e práticas para a boa governança em escala global, essas mesmas 

organizações internacionais se depararam com uma série de dificuldades e obstáculos 

que levaram os estudiosos sobre o tema, a reconhecer que  

 

“Governance itself is not randomly distributed across countries. Good 

governance requires time and resources to develop. Governance also depends 

on a country’s political and social history, especially those countries that 

inherited a set of institutions from former colonial powers.”. (KAUFMANN, 

KRAAY; ZOIDO-LOBATÓN, 1999, pag. 13). 

 

A consequência natural de tal constatação foi o desenho de uma série de 

programas, estratégias e metodologias que se baseavam na crença nas possibilidades da 

“boa governança” ou dos investimentos na capacitação de Nações para promover o 

desenvolvimento sustentável em escala global. Assim, dez anos depois da RIO92, 

governantes, líderes mundiais, organizações da sociedade civil e especialistas nas 

muitas áreas do conhecimento se reuniram em Johanesburgo, na África do Sul, com a 

finalidade de avaliar os avanços e as dificuldades observadas durante a primeira década 
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de disseminação dos conceitos do desenvolvimento sustentável e das convenções 

firmadas no Rio de Janeiro. 

Naquele ano, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUMA) produziu um relatório por meio do qual fez um balanço das iniciativas 

globais que se destinavam ao desenvolvimento de capacidades para o desenvolvimento 

sustentável. Em tal documento, o PNUMA reconhecia a importância dessas iniciativas 

na busca pelo desenvolvimento sustentável ao afirmar que  

 

“Over the past several years it has become clear that capacity building is 

central to the quest for sustainable development. If society is going to realise 

the goals of Agenda 21, which were strongly reaffirmed at the World Summit 

on Sustainable Development (WSSD), the ability of regional organisations, 

national governments and civil society to address the principal challenges of 

sustainable development must be reinforced”. (UNEP, 2002, p. 10). 

 

 Desde então, o fortalecimento da capacidade institucional de governos e 

sociedades para bem governar as dinâmicas de desenvolvimento nos seus territórios 

com base nos princípios da sustentabilidade tem sido tema de muitos programas, 

políticas e debates sobre os mais variados aspectos.  

Ademais, com o entendimento da importância da boa governança das 

dinâmicas locais neste processo, as discussões sobre como capacitar governos locais 

para bem desincumbirem-se dessas tarefas ganhou força, tanto nas discussões 

acadêmicas, como entre as organizações não governamentais e organismos de 

cooperação multilateral comprometidos com a causa do desenvolvimento sustentável. 

 O aprofundamento do debate sobre a capacitação, importa enfrentar uma 

primeira questão, que diz respeito ao entendimento que se vai adotar sobre 

desenvolvimento sustentável. Isto se faz necessário, por um lado, devido ao fato de que 

são muitas as definições, concepções e perspectivas que se adotam para este conceito; 

por outro lado, como o objetivo de tais iniciativas é construir capacidades para a boa 

governança do desenvolvimento sustentável, não há como avançar sem formar um 

entendimento sobre este conceito e suas consequências para os demais elementos do 

processo de capacitação. 

Chegando à definição de desenvolvimento sustentável que se pretende 

adotar para o objetivo do trabalho e considerando as discussões já realizadas sobre 

governança, a segunda questão que se coloca diz respeito ao entendimento que se 

adotará para capacitação institucional, pois também neste caso são muitas as definições 
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existentes e igualmente são variados os atores que precisam ser capacitados para a boa 

governança do desenvolvimento sustentável. 

Por fim, há uma terceira questão relevante para fundamentar o trabalho em 

desenvolvimento que se relaciona com a suficiência da capacidade para a boa 

governança para a promoção do desenvolvimento sustentável. Isto é: ter capacidade 

para a boa governança é suficiente para promover o desenvolvimento sustentável? 

O presente capítulo vai enfrentar essas questões com o fito de apresentar a 

base teórica e conceitual sobre a qual se pretende assentar a discussão sobre a 

capacitação de governos municipais para a boa governança do desenvolvimento local, 

tendo com base as discussões mais recentes sobre os temas elencados. 

2.3.3 Da Promoção do Desenvolvimento Sustentável ao Discurso da Economia Verde  

A RIO+20 não apenas trouxe à baila as discussões sobre a governança do 

desenvolvimento sustentável mas também fez recrudescer os debates ideológicos e 

conceituais em relação à própria compreensão de desenvolvimento sustentável ao 

propor um novo ingrediente para as discussões: a proposta de transição para “a 

economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 

pobreza
6
”.  

Em estudo dedicado à análise dos discursos prevalentes no evento, tomando 

por base os muitos relatórios, notícias, artigos produzidos ao longo da Rio+20, 

Guimarães e Fontoura (2012) afirmam que 

 
“Com maior visibilidade ao longo da Rio+20, a economia verde como 

ferramenta e instrumento para desenvolvimento sustentável e erradicação da 

pobreza foi o discurso que mais se propagou na conferência, tornando-se 

tema central de discussão entre os atores envolvidos.”. (GUIMARÃES E 

FONTOURA, 2012, p. 519). 

 

 Para Graziano Neto, a economia verde poderia ser definida como uma 

agenda de desenvolvimento que propõe uma transformação na maneira de se encarar a 

relação entre crescimento econômico e desenvolvimento, indo além da visão tradicional 

do meio ambiente como um conjunto de limites para o crescimento. Ainda na visão do 

autor, “seria uma forma de trazer a sustentabilidade, tão frequente e equivocadamente 

tratada como tema de futuro, para um patamar de objetividade e pragmatismo que 

evidencia as vantagens econômicas e sociais da aliança entre inovação e melhora da 

                                                           
6
 Em http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html.  

http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html
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qualidade ambiental”. (GRAZIANO NETO, 2010 p.12 apud RODRIGUES, 2014, p. 

37). 

O PNUMA, no documento Rumo a uma Economia Verde, a define como um 

modelo econômico que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade 

social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez 

ecológica (UNEP 2011), para este programa das Nações Unidas 

 

“Em uma economia verde, o crescimento de renda e emprego deve ser 

impulsionado por investimentos públicos e privados que reduzam as 

emissões de carbono e a poluição, aumentem a eficiência energética e o uso 

de recursos e impeçam a perda da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos. Esses investimentos precisam ser catalisados e apoiados por 

gastos públicos direcionados, reformas políticas e mudanças nas 

regulamentações. (UNEP, 2011, p. 17)”. 

Por fim, o documento procurava esclarecer que a ideia de uma economia 

verde “não substitui o desenvolvimento sustentável”, já que “é uma maneira de realizar 

esse desenvolvimento nos níveis nacional, regional e global, e de maneiras que ecoam e 

amplificam a implementação da Agenda 21” (UNEP, 2011, p. 18). Ou seja, se o 

desenvolvimento sustentável é o objetivo, a transição para uma economia verde seria 

um dos caminhos possíveis, uma vez que  

“Uma economia verde reconhece que o objetivo do desenvolvimento 

sustentável é melhorar a qualidade da vida humana dentro dos limites do 

meio ambiente, o que inclui combater as mudanças climáticas globais, a 

insegurança energética e a escassez ecológica. No entanto, uma economia 

verde não pode se concentrar exclusivamente em eliminar os problemas e a 

escassez ambientais. Também deve lidar com as preocupações de 

desenvolvimento sustentável com igualdade intergeracional e a erradicação 

da pobreza”. (UNEP, 2011, p. 20). 

Esta falta de clareza conceitual para definir economia verde, crescimento 

verde e outros termos que foram introduzidos ao longo dos debates que antecederam a 

RIO+20 foi reconhecida por outros organismos de cooperação internacional, como a 

OCDE (2012a), por exemplo. No relatório em que apresentava o programa LEED 

afirmava que 

“Many terms associated with the green economy are used interchangeably – 

such as the greening economy, low-carbon economy, sustainable 

development and green growth. To date, there is not a consensus on what is 

meant by these different terms. This makes it difficult to identify programmes 

and projects, implement them and to measure outcomes. It also creates some 

confusion and policy incoherence”.  (OCDE, 2012a, p. 13 - 14). 

Em que pesem as boas intenções manifestadas no documento das Nações 

Unidas e dos organismos multilaterais de cooperação, a introdução do conceito de uma 
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transição para uma economia verde foi vista com desconfiança por vários dos atores 

envolvidos nos debates sobre desenvolvimento sustentável, seja pelo fato de que alguns 

o traduziram como uma capitulação definitiva do ideário de um novo paradigma de 

desenvolvimento ao modelo dominante, seja pelo fato de que muitos outros não 

entenderam o propósito deste novo “conceito-ônibus”
7
 introduzido na pauta das 

discussões sobre estratégias para uma governança global do desenvolvimento 

sustentável. 

Segundo Born (2011, p.2), a falta de acordo em torno do conceito e do 

objetivo da introdução da Economia Verde já esteve manifesta desde a primeira reunião 

preparatória da Rio+20, em maio de 2010. Para o ele não havia e “talvez jamais haverá, 

consenso sobre o que pode significar a expressão “Green Economy”, cuja mera tradução 

economia verde não indica que as abordagens devem incluir outras dimensões além da 

ambiental na gestão da economia”. (BORN, 2011, p. 2).  

Ainda em 2012, praticamente enquanto se realizavam os muitos eventos da 

Rio+20, Misoczky e Bohn (2012) apresentaram um ensaio no qual defendem a tese de 

que haveria uma linha de continuidade entre as proposições da Eco-92 e a consagração 

da economia verde na Rio+20 e que, na sua perspectiva, se o desenvolvimento 

sustentável deveria ser entendido como “a investida encoberta do capital sobre a 

natureza” a economia verde deveria ser entendida “como a investida radical e aberta do 

capital sobre a natureza, tomando como marcos as Conferências Eco-92 e Rio+20”. 

(MISOCZKY; BOHM, 2012, p. 547). 

Para os autores, o desenvolvimento sustentável teria nascido de um processo 

de incorporação da agenda ambiental pelos princípios do mercado, que até “meados do 

século XX (...) eram, frequentemente, considerados como em oposição à proteção e 

conservação ambiental” o que para eles caracterizaria a “neoliberalização da sócio-

natureza’’. (MISOCZKY; BOHM, 2012, p. 549). Como consequência, visando manter 

o crescimento econômico ‘a modernização ecológica confere aos atores políticos, em 

diferentes coalizões, a tarefa de tornar a proteção ambiental viável. Ou seja, a 

abordagem advoga a possibilidade de reformar o capitalismo através de mecanismos de 

regulação e da inovação tecnológica, propiciando soluções que sejam, simultaneamente, 

                                                           
7 A ideia de conceito-ônibus é tirada da discussão de Guazina (2007) sobre os muitos usos do termo 

mídia. Como ela explica, é uma “paródia” a Bourdieu (1997), que se referiu aos fatos-ônibus (ônibus no 

sentido de para todo mundo) apresentados na televisão que “formam consenso, que interessam a todo 

mundo, mas de um modo tal que não tocam em nada importante” (GUAZINA, 2007, p. 23). 
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ambientas e econômicas. (SPAARGAREN;  MOL, 1992; MOL, 2002; 2003; 

VLACHOU 2004, apud MISOCZKY; BOHM, p. 552). 

Não foram apenas os pesquisadores e estudiosos que olharam com 

reticências para a introdução do discurso da economia verde na agenda de debates da 

Rio+20. Guimarães e Fontoura (2012, p. 519) em um artigo que analisa os avanços e 

retrocessos alcançados pela Conferência reconhecem a falta de consenso em torno da 

economia verde, mas chamam a atenção para o fato de que a Cúpula dos Povos, “maior 

evento da sociedade civil global paralelo à Rio+20”, se posicionou contrariamente a esta 

proposta e transcrevem trecho do seu documento conclusivo onde afirmam: 

 

 “A economia verde foi descrita como uma agenda política que quer preparar 

o território para a acumulação de capital por meio do controle da natureza, 

que vai agravar os problemas já existentes no campo, como a grilagem, 

despejos da população original e concentração de terras. (CÚPULA DOS 

POVOS, 2012b). (GUIMARÂES; FOUNTOURA, 2012, p. 519-520)”. 

 

Da perspectiva dos governos locais, pelo menos inicialmente, o discurso da 

economia verde ou de uma transição para uma economia verde, não parece agregar 

desafios adicionais à gestão ambiental ou mesmo aos seus esforços de promoção do 

desenvolvimento sustentável.  

Do ponto de vista da presente discussão, entretanto, a discussão introduz a 

questão sobre processos de inovação ambiental e modernização tecnológica que 

contribuem para uma transição para uma economia verde os quais serão resgatados mais 

adiante nas discussões sobre as relações entre comportamento inovador e boa 

governança.  

Independentemente da perspectiva que se olha para a questão da economia 

verde, seja em função das questões político-ideológicas, seja pelas potenciais 

dificuldades gerenciais decorrentes da falta de clareza conceitual (OCDE, 2012a, p.14), 

seja face ao papel dos governos locais, sua entrada em cena acabou por provocar toda 

uma reflexão sobre a própria conceituação de desenvolvimento sustentável, às suas 

relações com as dinâmicas políticas, econômicas, sociais, ambientais e tecnológicas, de 

sorte que a partir de 2012 muitos artigos e ensaios revisitaram esses conceitos e 

possibilitaram uma oxigenação nos debates sobre o tema. 
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2.3.4 Desenvolvimento Sustentável: um conceito em permanente discussão. 

É possível iniciar uma digressão sobre o processo histórico, ademais de 

técnico e político, que levou à introdução da preocupação com a sustentabilidade do 

desenvolvimento na agenda mundial sem necessitar um recuo excessivo no tempo. Em 

geral, toma-se como ponto de partida o desenho de um paradigma de desenvolvimento 

que respeitasse os limites da natureza, como defenderam os pesquisadores do Clube de 

Roma ou os representantes das nações do globo que estiveram reunidos em 1972, em 

Estocolmo. 

Ao longo desses anos, a própria concepção sobre o significado de 

desenvolvimento sofreu transformações, superando a ideia de desenvolvimento como 

sinônimo de crescimento econômico e agregando outras dimensões à esta concepção. 

No período, foram introduzidas novas variáveis aos indicadores de desenvolvimento de 

povos e nações, como por exemplo, na proposta de Desenvolvimento Humano 

disseminada pelo PNUD desde o inicio dos anos 90, ou a ideia de desenvolvimento 

como liberdade, proposta por Amartya Sen, também na mesma época, que pode ser 

traduzida na definição de Todaro e Smith (2003) para quem   

 

“Desenvolvimento deve, portanto ser concebido como um processo 

multidimensional envolvendo mudanças importantes nas estruturas sociais, 

atitudes da população, e instituições nacionais, bem como a aceleração do 

crescimento econômico, a redução da desigualdade, e a erradicação da 

pobreza. Desenvolvimento, em sua essência, deve representar uma gama 

completa de mudanças pela qual um sistema social inteiro, antenado às 

necessidades básicas diversas e desejos dos indivíduos e grupos sociais 

dentro daquele sistema, saem da condição de vida amplamente percebida 

como insatisfatória na direção de uma situação ou condição de vida 

considerada como materialmente e espiritualmente melhor”. (TODARO; 

SMITH, 2003, pag. 7). 

 

Quanto ao conceito de sustentabilidade, não perdendo de vista sua origem 

nas ciências biológicas a sua tradução como característica fundamental do novo 

paradigma de desenvolvimento que os países deveriam adotar, como forma de superar 

as crises ambientais e os riscos de esgotamento dos recursos naturais, remete 

imediatamente ao Relatório Brundtland
8
, em que pese suas origens sejam anteriores a 

este documento. (DE OLIVEIRA; PORTO JÚNIOR, 2004, p. 4). 

Denardin (2003, p. 143), em artigo que procura discutir como o capital 

natural é tratado pela economia tradicional (neoclássica) e pela economia ecológica e 

                                                           
8
 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987. 
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como essas escolas compreendem a questão da sustentabilidade, recorre a 

Hauwernmeiren para afirmar que o conceito surge em 1980 no relatório “Estratégia 

Mundial para a Conservação” e que sustentabilidade seria “uma questão de graus e de 

perspectiva temporal”. (DENARDIN, 2003, p. 143). 

Sem necessariamente concordar com a concepção defendida por Denardin 

(2003), Rodrigues (2014) ao fazer uma discussão introdutória sobre o conceito de 

desenvolvimento sustentável, se apoia em Lélé para datar o ingresso do termo nas 

arenas de discussão no mesmo ano e no mesmo documento referido por 

Hauwernmeiren. (RODRIGUES, 2014). 

O Relatório Brundtland, entretanto, por sua natureza “oficial” e pelo amplo 

envolvimento de representantes de todo o globo, acabou se convertendo no principal 

referencial das discussões que se sucederam à proposição de um novo paradigma de 

desenvolvimento que seria qualificado como sustentável, uma vez que seria capaz de 

satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das futuras 

gerações de satisfazerem as suas necessidades. O documento alertava para o fato de que 

o enfrentamento da pobreza seria questão fundamental para a promoção do 

desenvolvimento sustentável já que este tem como requisito garantir a todos a 

oportunidade de satisfazer suas aspirações de uma vida melhor. (WCED, 1987). 

O posicionamento adotado pelo relatório foi denunciado por muitos atores 

sociais e pesquisadores preocupados com as conseqüências socioambientais do modelo 

de desenvolvimento até então praticado pelos países desenvolvidos uma vez que sua 

resposta para superar a crise ambiental provocada pelo crescimento econômico seria 

promover mais crescimento econômico, como afirmam Misoczky e Bohm (2012)  

 

“No Relatório Brundtland (WCED, 1987) se encontra o argumento central de 

que a melhor maneira de responder aos desafios colocados pela destruição 

ambiental e pela pobreza era com mais crescimento. Diante das críticas 

crescentes contra a ideia do crescimento ilimitado em um planeta limitado, 

foi produzido, de acordo com Lander (2011, p. 1), um ato de “extraordinário 

malabarismo conceitual” na concepção da expressão “desenvolvimento 

sustentável”. (MISOCZKY; BOHM, 2012, p, 548). 

 

Com preocupação assemelhada, Oliveira (2012), em estudo que analisa a 

geopolítica do desenvolvimento sustentável, alerta para o caráter ideológico do 

conceito, uma vez que o “desenvolvimento sustentável é o que podemos denominar 

como ideologia” (OLIVEIRA, 2012, p. 11) sustentando tal opinião no fato de que não 

seriam “poucos os autores que entendem esta concepção segundo a mesma perspectiva 
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analítica. (CARNEIRO, 2005; MARQUES, 2000; MOREIRA, 1991; REBÊLO Jr., 

2002; RIBEIRO, 1992; entre outros)”. (OLIVEIRA, 2012). 

A escolha ideológica por trás do conceito, sua ambiguidade ou mesmo a 

falta de clareza quanto ao que se “esconde” por trás da definição de desenvolvimento 

sustentável também é destacada por Rodrigues (2014) em sua análise sobre a evolução 

do conceito, se baseando em autores como Redclift e Lélé para afirmar que 

 

“... desenvolvimento sustentável é um termo que está sujeito a diferentes 

interpretações, dependendo do contexto da discussão e do público para o seu 

debate. Porém, mais importante do que a natureza abrangente do conceito 

que lhe dá força política, sua formulação atual contém lacunas significativas, 

pois, incluem uma percepção incompleta dos problemas da pobreza e da 

degradação ambiental além de gerar confusão sobre o papel do crescimento 

econômico e sobre os conceitos de sustentabilidade e de participação 

popular”. (RODRIGUES, 2014, p. 20 e 21). 

 

Nesta mesma discussão, Rodrigues (2014) recupera as críticas feitas por Sen 

à definição de desenvolvimento sustentável proposta no Relatório Brundtland por 

considerar que “o ser humano não pode ser reduzido ao preenchimento de suas 

necessidades” uma vez que para este autor “desenvolvimento é um processo de 

aquisição de capacidades, de poderes, cujos objetivos vão muito além das necessidades, 

sejam elas básicas ou não”. (RODRIGUES, 2014, p. 24) 

Ademais da definição extraída do Relatório Brundtland, por meio da 

Agenda 21, a ECO92 também disseminou outra definição para o conceito de 

desenvolvimento sustentável, como sendo aquele que seria capaz de harmonizar a 

necessidade de que o desenvolvimento fosse economicamente viável, socialmente justo 

e ambientalmente responsável. As três dimensões do desenvolvimento sustentável ou os 

três “Ps” da tripla linha de base
9
 foram amplamente difundidas durante os últimos anos 

do Século XX, tanto entre governos como entre as empresas privadas quando do 

desenho de suas estratégias de sustentabilidade. 

Com o passar dos tempos e com o próprio esforço de implementação dos 

compromissos assinados durante o evento do Rio de Janeiro e, com mais força ainda, 

depois do balanço feito 10 anos depois na África do Sul, ficou evidente que às três 

dimensões do desenvolvimento sustentável deveria ser incorporada a preocupação com 

                                                           
9 “John Elkington strove to measure sustainability during the mid-1990s by encompassing a new 

framework to measure performance in corporate America. This accounting framework, called the triple 

bottom line (TBL), went beyond the traditional measures of profits, return on investment, and shareholder 

value to include environmental and social dimensions. (…) The TBL dimensions are also commonly 

called the three Ps: people, planet and profits”. (SLAPER; HALL, 2011, p. 4). 
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a capacidade das instituições nos diferentes níveis estarem aptas para conduzir as 

políticas com este fim. 

 

2.3.5 Capacidade Institucional para a Governança: A Quarta Dimensão do 

         Desenvolvimento Sustentável. 

 

 A introdução de uma quarta dimensão para sustentar processos de transição para 

o paradigma do desenvolvimento sustentável, ademais de proporcionar uma série de 

debates sobre os mecanismos para a capacitação dos governos e organizações, também 

influenciou o desenho de boa parte das metodologias e dos indicadores que se utilizam 

para monitorar e avaliar os avanços obtidos nesta direção. 

 Neste sentido, a análise de alguns dos indicadores e das metodologias 

concebidas com o intuito de avaliar a sustentabilidade de um determinado território – ou 

de uma tecnologia – mesmo que não seja exaustiva nem definitiva, pode ajudar a 

compreender como a dimensão político-institucional e suas relações com a boa 

governança do desenvolvimento sustentável foi, paulatinamente, ganhando relevância 

nos debates relacionados à temática. 

Em análise que contempla as várias metodologias adotadas para a 

construção de indicadores do desenvolvimento sustentável, Lira e Cândido (2008) 

identificam, na construção de painéis para monitoramento do desenvolvimento 

sustentável, quatro dimensões da sustentabilidade que resultam, na sua perspectiva, “da 

agregação de diversos indicadores” (LIRA; CÂNDIDO, 2008, p. 39) que são assim 

definidas: dimensão natureza, dimensão social, dimensão econômica e dimensão 

institucional. 

Na mesma direção, Rubens Born (2011) reconhece que o debate sobre o 

significado de uma nova economia ou economia verde e inclusiva não pode 

desconsiderar o debate sobre os “arranjos e transformações políticas e culturais que 

estruturam a forma como os seres humanos, em suas comunidades e nações, se 

governam e se relacionam entre si e com o ambiente em que vivem” (BORN, 2011, 

p.2). Ou seja, ademais de conciliar a relação entre economia, ambiente e superação da 

pobreza, também é preciso levar em consideração os processos políticos das 

comunidades e nações. 

A incorporação da preocupação com a dimensão institucional e com a 

governança nas discussões e estratégias para a promoção do desenvolvimento 

sustentável ademais de não negar as definições que vinham sendo adotadas desde a 
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Conferência de 1992, também parecem confirmar a natureza contraditória deste 

processo e sua importância como elemento necessário para o sucesso, como já se 

antecipava no próprio Relatório Brundtland. Em 1987 o documento alertava para o fato 

de que 

 

“30. Yet in the end, sustainable development is not a fixed state of harmony, 

but rather a process of change in which the exploitation of resources, the 

direction of investments, the orientation of technological development, and 

institutional change are made consistent with future as well as present needs. 

We do not pretend that the process is easy or straightforward. Painful choices 

have to be made. Thus, in the final analysis, sustainable development must 

rest on political will.”. (WECD, 1987). 

 

O fato de que a transição para o desenvolvimento sustentável não seja um 

processo linear e que para avançar nesta direção, governos e sociedades tenham que 

fazer escolhas que venham a demandar vontade política para poderem acontecer, talvez 

sirva para explicar o fato de que a preocupação com governança, ou com a capacidade 

de governos para a boa governança do desenvolvimento sustentável, tenham aparecido 

tão enfaticamente na RIO+20, cabendo arguir: Como apoiar governos locais a 

desenvolver tais capacidades? 

Muitos dos documentos que discutem a questão do desenvolvimento 

sustentável reconhecem que para que países, regiões e mesmo o planeta consigam 

alcançar os objetivos e cumprir com os compromissos firmados nas duas Conferências 

realizadas no Rio de Janeiro e em todas as que se realizaram como conseqüência delas, 

há a necessidade de se estabelecerem instituições capazes de conduzir os processos 

políticos que são inerentes a tal transformação. No documento em que o PNUMA 

apresenta suas iniciativas de desenvolvimento de capacidades institucionais afirma-se 

que se o desenvolvimento sustentável é o objetivo, a capacitação é o meio para alcançá-

lo. (UNEP, 2002, p. 11). 

Neste sentido, parece razoável propor que o ponto de partida para discutir o 

processo de capacitação institucional para a boa governança do desenvolvimento 

sustentável questionar em quais instituições deve se concentrar este investimento no 

desenvolvimento de capacidades institucionais. Um dos documentos preparatórios para 

a RIO+20 produzido pelo secretariado da Conferência. Nele, se deixa claro que 

 

“It is evident that governance for sustainable development involves a wide 

range of entities, networks and bodies within and outside government that 

play a role in policy‐making and implementation of sustainable development 

priorities. While this can provide flexibility and innovative solutions to 
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challenges of coordination and coherence, it can in turn influence 

effectiveness of oversight, accountability and ultimately implementation”. 

(UNCSD SECRETARIAT, 2011, p. 3). 

 

Tal formulação, entretanto, não era inovadora. Muito pelo contrário. 

Quando da preparação global para a Conferência de 1992, já se cristalizava a ideia de 

que as instituições participantes não se poderiam ser apenas as organizações 

governamentais, tão pouco seria possível reduzir a compreensão de “esfera pública” a 

uma lógica meramente estatal. Não por outro motivo que a RIO92 foi a primeira 

conferência das Nações Unidas a ensejar, ainda que em evento paralelo, uma ampla 

participação das organizações da sociedade civil nos debates. 

O Fórum das Organizações Não Governamentais e Movimentos Sociais 

(Fórum Global) foi um evento paralelo à Rio92, que aconteceu no Aterro do Flamengo 

com a participação de 6.800 ONG oriundas de 177 países, envolvendo, 

aproximadamente, 19 mil pessoas, em mais de 400 eventos oficiais e não oficiais. Para a 

análise que faz sobre o papel das organizações do terceiro setor no evento Oliveira 

(2012) recorre a outros autores para reconhecer as ONGs como os novos sujeitos 

políticos deste processo. (OLIVEIRA, 2012). 

Com o passar dos anos e fruto do esforço de várias organizações de levar a 

cabo os objetivos previstos na Agenda 21, ficou igualmente clara a importância do 

engajamento do setor privado neste processo. Especialmente nos países considerados 

desenvolvidos, tanto governos, consumidores, pesquisadores, consultores corporativos e 

setores empresariais mais modernos também reconheceram o imperativo de envolver as 

empresas em uma coalizão capaz de suportar os processos relacionados à 

sustentabilidade do desenvolvimento. 

Este processo, de maior envolvimento do setor privado nas discussões e 

conferências sobre desenvolvimento sustentável, acompanhou a evolução das 

estratégias das Nações Unidas ao longo dos anos. Se na RIO92 a participação das 

organizações não governamentais e dos movimentos sociais foi o grande diferencial em 

relação às conferências e cimeiras tradicionalmente promovidas pela ONU, a RIO+20 e 

o debate em torno da transição para uma economia verde teve como marco a intensa 

participação do setor privado. 

Em suma, os muitos técnicos e estudiosos que se dedicaram ao tema da 

capacitação para a sustentabilidade reconheciam que a cada evento, cada conferência, 

cada acordo que se pretendia produzir em torno da construção de estratégias para o 
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desenvolvimento sustentável, tornava mais e mais evidente a necessidade de envolver 

todos os atores sociais relevantes e que as iniciativas voltadas para este fim deveriam 

levar em consideração este fato. 

Igual concepção sobre os atores que precisam ser envolvidos no processo de 

capacitação têm Kaniaru e Kurukulasuryia (2011, p.5), que defendem que para se 

alcançar os objetivos de desenvolvimento de capacidades para a gestão ambiental e 

integrá-la ao cenário mais amplo do desenvolvimento sustentável, as iniciativas de 

“capacity building” precisam envolver: Os formuladores de políticas, tomadores de 

decisões e servidores governamentais do mais alto escalão; Legisladores e membros do 

judiciário; Agências governamentais responsáveis pelas políticas ambientais; 

Organizações locais de base  (grassroot organizations); Organizações não 

governamentais, especialmente as mais ativas nas questões ambientais; O setor privado, 

especialmente a indústria; e, as universidades e instituições de pesquisa. (KANIARU; 

KURUKULASURYIA, 2011, p. 5). 

Neste sentido, parece adequado se associar a esses e outros autores na 

defesa de que os investimentos em capacitação institucional ou fortalecimento 

institucional devem estar orientados para todos os segmentos da sociedade, 

considerando que um dos requisitos para o desenvolvimento sustentável é a construção 

de uma coalizão de atores sociais, capaz de envolver governos, organizações da 

sociedade civil e setores empresariais nos compromissos de sustentabilidade. 

Por outro lado, as limitações de recursos materiais e financeiros para 

financiar iniciativas tão amplas e abrangentes obrigam que se estabeleçam prioridades 

para poder se definir por onde deflagrar os processos de capacitação e, a experiência 

também tem mostrado que o caminho natural para tanto é a via do fortalecimento do 

aparelho do Estado.  

Ou seja, para o caso em análise, em que pese o fato de que muito da atenção 

das propostas para o desenvolvimento de capacidades para a boa governança do 

desenvolvimento sustentável deva se voltar para os governos municipais, e mais 

especificamente para os órgãos gestores das políticas ambientais em nível local, tais 

iniciativas não podem perder de vista o imperativo de envolver os demais atores sociais 

neste processo.  
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2.3.6 As Razões e Meios para a Capacitação para a Boa Governança 

 

No trabalho em que analisam os desafios para a governança pública no 

Brasil, Nardes, Altounian e Vieira (2014) afirmam que 

 

 “melhorar a governança pública significa ouvir a população, planejar 

melhor, ter bons processos de trabalho, escolher servidores públicos com 

critério, ter indicadores que possam ser mensurados e melhorados 

continuamente, articular a atuação dos diversos agentes sociais, divulgar com 

total transparência os resultados alcançados e, consequentemente, criar 

condições favoráveis para investimentos internos e externos e para o 

desenvolvimento nacional sustentável”. (NARDES; ALTOUNIAN;  

VIEIRA, 2014, p. 206). 

 

Tal assertiva, ademais de reconhecer a possibilidade – e mais adiante a 

necessidade – de se investir no melhoramento da governança pública, também afirma a 

compreensão, por parte desses autores, da relação direta entre a boa governança pública 

e o desenvolvimento sustentável. Entretanto, não esclarece quais as ações que podem 

ser tomadas para promover tal melhoramento. Ou, como está proposto na abertura do 

tópico: para que e como promover esta capacitação? 

O acesso à informação e os processos de disseminação de conhecimento 

são, em certo sentido, eixo central das muitas estratégias de capacitação advogadas 

pelos organismos internacionais de cooperação e mesmo pelas Nações Unidas. Em 

documento preparatório que serviu de subsídio para as discussões entabuladas na 

RIO+20, se alertava para esta relação entre acesso a dados e informações e a 

capacitação dos agentes para o desenvolvimento sustentável. A publicação de dezembro 

de 2011 afirmava que 

 

“At the heart of the debate on institutional strengthening and capacity 

development are the use of data and information to build consensus and 

support decision making in an integrated manner, the ability to provide 

leadership on cross‐sectoral issues, and the reinforcement of analytical and 

strategic planning capacities for multi‐sectoral issues. The enabling 

environment within which this can happen is a key dimension of capacity 

building at the local level”. (UNCSD, 2011, p.5). 

Por outro lado, em artigo em que discutia novas perspectivas para a 

modernização ecológica, Jänicke (2006a) apesar de reconhecer a importância do 

desenvolvimento das estratégias de governança baseadas naquilo que ele denominou de 

Modelo Rio de Governança Ambiental (JÄNICKE, 2006a, p. 22), que se assenta em 

mecanismos de disseminação de conhecimento, mais que em mecanismos de coerção, 
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afirma que tal modelo alcançou importantes vitórias, mas alertava que essa abordagem 

baseada no conhecimento apresentava limitações, especialmente no que se referia à 

efetiva implementação das políticas. Para ele 

“The limits of the knowledge-based approach become especially visible if we 

turn from agenda setting and policy output to policy implementation and 

outcome. Here, the remarkable success of the Rio process in the areas of 

agenda setting and policy diffusion stands in sharp contrast to persistent 

deficits in policy implementation and actual policy outcomes”. (JÄNICKE, 

2006 a, p. 23).  

 

Em outro documento também publicado em 2012, voltado para auxiliar 

governos e empresas no esforço de transição para uma economia verde e para o 

desenvolvimento sustentável, a OCDE faz ressalvas às possibilidades de se alcançar os 

objetivos pelo mero acesso ao conhecimento, alertando que para o aprimoramento da 

capacidade institucional de governos há desafios maiores a enfrentar uma vez que 

“(…) knowledge sharing may not be sufficient. Limited capacity in many 

developing countries—adapt and deploy green technologies, to undertake 

environmental risk assessment, and to coordinate across sectors and institute 

environmental fiscal reform—is a key obstacle in the pursuit of inclusive 

green growth” .(OCDE, 2012b, p.23). 

 

Kirchhoff (2006), por seu turno, destacava como o conceito de “capacity 

building” só perdia em “popularidade” entre as agências de cooperação ao longo dos 

anos 90 para o próprio conceito de desenvolvimento sustentável e reconhecia que a 

RIO92 teria sido evento decisivo (KIRCHHOFF, 2006, p. 8) para aumentar ainda mais 

tal popularidade. 

Cerca de dois anos depois da primeira Conferência do Rio de Janeiro, a 

OCDE ao discutir suas estratégias para a formulação de planos nacionais para promover 

o desenvolvimento sustentável já havia identificado a necessidade de se investir na 

capacidade de governos para uma boa gestão das políticas ambientais, definição esta 

que foi revisitada por Jänicke (2006 b) mais de dez anos depois quando discutia a 

capacidade para a inovação ambiental dos Estados-nação afirmando que 

 
“The concept of political capacity is rather complex. The OECD defines 

environmental policy capacity very broadly as “a society’s ability to identify 

and solve environmental problems”. (JANICKE, 2006 b, p. 52). 

 

Mas a capacidade para a boa governança e para a promoção do 

desenvolvimento sustentável não é apenas a capacidade técnica de uma organização ou 
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de uma instituição para bem gerenciar as políticas ambientais. Há todo um conjunto de 

outras variáveis que precisa ser considerado neste processo, uma vez que não se trata 

apenas do desenvolvimento da capacidade individual das instituições mas, como afirma 

o documento das Nações Unidas, há que se criar toda uma ambiência favorável para que 

se construa a mencionada coalizão verde necessária para avançar no desenvolvimento 

sustentável. (UNEP, 2002, p.23).  

No balanço dos avanços da RIO92 realizado na Conferência de 

Johanesburgo, era mais que evidente que havia urgência no fortalecimento de 

capacidades para o desenvolvimento sustentável, tanto assim, que para aquele evento a 

UNEP elaborou um documento tratando especificamente do tema que trazia a seguinte 

definição: 

“The definition of capacity building is broad. It is a holistic enterprise, 

encompassing a multitude of activities. It means building abilities, 

relationships and values that will enable organisations, groups and 

individuals to improve their performance and achieve their development 

objectives. It includes strengthening the processes, systems and rules that 

influence collective and individual behaviour and performance in all 

development endeavours. And it means enhancing people’s technical ability 

and willingness to play new developmental roles and adapt to new demands 

and situations”. (UNEP, 2002, p. 11).  

 

O documento das Nações Unidas aponta na direção do fortalecimento das 

habilidades técnicas, consolidando valores e estabelecendo relações de pessoas e 

organizações de ordem a contribuir para uma melhor performance na busca de seus 

objetivos de desenvolvimento. Isto significa o aprimoramento das habilidades técnicas 

das pessoas e sua disposição para assumir um novo papel nas dinâmicas de 

desenvolvimento, respondendo e se adaptando às novas demandas. 

O Global Environmental Facility (GEF), outra organização de cooperação 

internacional com atuação destacada nas questões ambientais, em apresentação
10

 feita 

em 2011, fez um balanço das ações que vinha desenvolvendo em termos de “capacity 

building” para apoio as instituições e iniciativas voltadas para a implementação da 

Convenção sobre Mudanças Climáticas. Para esta organização, com mais de 20 anos de 

atuação na área, o desenvolvimento de capacidades é um processo por meio do qual 

indivíduos, organizações e sociedade obtêm, fortalecem ou mantêm suas capacidades 

para definir e alcançar seus objetivos de desenvolvimento ao longo do tempo. 

                                                           
10

 Apresentação do GEF na Conferência sobre Mudanças Climáticas, Panamá, Novembro de 2011, 

consulta em julho de 2015. 

<https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/gef_presentation_cap

acity_development_-panama_cc_meeting.pdf>. 
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A OCDE, em documento que trata do desenvolvimento de capacidades para 

promover a transição para o “crescimento verde”, ademais de reconhecer os 

investimentos necessários em habilidades e conhecimentos para pessoas e organizações 

alerta para o fato de que há um fator crítico para a capacitação institucional que precisa 

ser considerado, um ambiente favorável para esses esforços, ou, recorrendo ao texto da 

organização de cooperação: 

 

“Developing capacity has to do in part with developing skills and knowledge 

among individuals and organizations at various levels, inside and outside 

government, insofar as these are needed either to design or to implement 

inclusive green growth policies and programs. A critical part of capacity 

development also has to do with putting in place an enabling environment 

that supports the development of these skills and capacity (e.g. by reforming 

educational and research programs and curricula as needed), as well as the 

kind of inter sectoral and interagency communication and collaboration work 

that is necessary for green growth policymaking to occur”. (OCDE, 2012b. p. 

23). 

   

Também é da OCDE a afirmação de que a liderança do setor público para a 

transição para uma economia verde é fundamental, tomando por base uma série de 

estudos de caso
11

 sobre os quais se assentam os resultados apresentados no relatório de 

2012 que discute a estratégia LEED para a geração de empregos verdes. Essa 

importância, segundo o documento, é realçada por conta dos múltiplos papéis que o 

Estado pode desempenhar como também apontam para a necessidade de sua 

capacitação para esses fins. (OCDE, 2012a). 

 Ou seja, há dois elementos que são de importância destacada quando das 

discussões sobre governança do desenvolvimento sustentável e que tem relação direta 

com o papel do Estado no processo: a capacidade técnica para uma boa gestão das 

políticas ambientais nos territórios sob sua responsabilidade; e, a capacidade política 

para criar uma ambiência capaz de movimentar os atores relevantes, promovendo 

diálogo e mediando os conflitos que nascem dos diferentes interesses que se colocam 

nas arenas políticas. 

O relatório da OCDE (2012a) aponta em igual direção ao reconhecer que 

para garantir a efetividade na transição para uma economia verde, todos os níveis de 

governo devem ter clareza das estratégias e políticas sob sua responsabilidade, como 

também devem atuar de forma bem articulada, de modo que as iniciativas locais estejam 

                                                           
11

 O relatório foi produzido com base em estudos de caso produzidos a partir das experiências 

desenvolvidas em Extremadura (Espanha), Londres (Inglaterra), Podlaskie e Pomorskie (Polônia) e 

Sidney (Austrália). 
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coordenadas com as políticas nacionais. (OCDE, 2012a). Ademais desta articulação, o 

autor reconhece a importância do setor público como agente capaz de maximizar essas 

iniciativas. (OCDE, 2012a) 

A importância do papel do Estado, nos seus diferentes níveis, na construção 

de consensos políticos em torno de um modelo de desenvolvimento sustentável 

defendida em praticamente todos os documentos resultantes das conferências relatadas 

ao longo do texto implica a necessidade de atentar para este segmento no momento de 

pensar qualquer iniciativa voltada para o fortalecimento da capacidade institucional para 

implementar políticas ambientais que se articulem com as dinâmicas de 

desenvolvimento, tendo o ideário da economia verde ou um compromisso com uma 

modernização voltada para minimizar as consequências das atividades humanas, sejam 

elas econômicas ou não, sobre a natureza e a exploração dos recursos naturais. 

Aqui também importa resgatar o papel dos governos locais e sua 

importância como elemento estratégico para garantir que as diretrizes e objetivos do 

desenvolvimento sustentável pactuados em um nível estratégico global, se convertam 

em ações práticas ao nível dos territórios e das pessoas, resgatando o conceito de 

subsidiariedade já analisado ou, como defende Marshall  

“Where there is potential for a subunit at any level to overcome an existing 

capacity shortfall, the subsidiarity principle implies an obligation on higher-

level enterprises, including governments, to help realize that potential”. 

(MARSHALL, 2008, p. 82). 

Os governos locais, ou municipais, pelos muitos argumentos já apresentados 

podem e devem assumir papel central na orquestração das estratégias locais para o 

desenvolvimento sustentável. Mas, como também já se defendeu em tópicos anteriores, 

assumir este papel requer que o governo municipal detenha a capacidade técnica, 

política, financeira e gerencial para tanto.  

Mais especificamente, é fundamental que os governos municipais e seus 

gestores estejam capacitados para uma boa gestão da política ambiental na sua área de 

competência e disponham de capacidade de diálogo e de articulação com os muitos 

atores sociais para alcançar a boa governança do desenvolvimento sustentável. 

Havendo acordo em torno da ideia de que o ponto de partida para a 

construção de capacidades locais para conduzir dinâmicas sustentáveis de 

desenvolvimento está no fortalecimento de governos para a boa gestão das políticas 

ambientais, ou seja, que são os governos os principais sujeitos do projeto de 
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capacitação, ainda restam questões a responder, tais como: qual conjunto de 

capacidades que se pretende desenvolver? Qual a natureza das atividades que 

conformam o processo de capacitação? E ainda, quem pode apoiar os municípios neste 

processo? 

Em discussões sobre o processo de difusão global dos conceitos e práticas 

da boa governança e suas consequências para os países em desenvolvimento, principais 

recipientes das cobranças e das ações de capacitação, alguns autores, como Gregory 

(2013) e Easterly (2013), alertavam para o fato de que a definição de boa governança 

pode ser enviesada pelos interesses políticos dos agentes que demandam a adoção de 

seus princípios, permitindo levantar um questionamento sobre quem teria condições e 

legitimidade para apoiar esses governos no desenvolvimento de suas capacidades 

institucionais. 

Igual questionamento poderia ser replicado para qualquer proposta de 

capacitação institucional de governos municipais no Brasil, uma vez que os riscos de 

enviesamento do processo ou mesmo de captura política do discurso do 

desenvolvimento sustentável e da transição para uma economia verde também estariam 

presentes, como relatado por Da Silva (2009) em estudo sobre a capacidade 

institucional de municípios paraenses para bem conduzir as políticas de 

desenvolvimento urbano.  

A análise de Da Silva (2009) introduz um elemento que merece ser olhado 

com atenção nos processos de capacitação uma vez que pode ter consequências em 

termos dos resultados finais esperados, qual seja: as condições para que agentes 

externos aos governos municipais assumam este papel de capacitadores e os riscos a 

elas associados. 

Ao cotejar suas proposições com a realidade efetivamente observada nos 

municípios de Curaçá e Marapanim, Da Silva (2009) observa que houve um aumento da 

capacidade gerencial no primeiro, em função das atividades que foram desenvolvidas a 

partir de 2005 com apoio do Governo do Estado, enquanto que no segundo, onde tais 

atividades foram paralisadas em 2006 o mesmo não ocorreu (DA SILVA, 2009, p. 158). 

Diante de tal observação, a autora considera que 

 

“as ações de desenvolvimento e fortalecimento institucional efetuadas nos 

municípios pelo poder público estadual com a parceria da esfera federal, 

apesar de em muitas situações re-centralistas e autoritárias, foram e ainda são 

muito importante, na medida em que se verificam avanços na capacidade 

institucional municipal – gerencial, contudo novamente enfatizando que, 
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dependendo da variável política, o avanço poderá ser ainda muito maior”. 

(DA SILVA, 2009, p. 161). 

A autora chama ainda atenção para a importância de haver “interesse 

político” para o sucesso dessas iniciativas de desenvolvimento de capacidades 

institucionais, uma vez que,  

“mesmo com o recebimento de investimentos para obras, assim como apoio 

técnico (capacitações) para melhoria de sua capacidade institucional, se não 

houver interesse político e não ocorrer à contrapartida institucional municipal 

mínima, esperada e acordada no início do programa (...), dificilmente o 

município promoverá o seu fortalecimento institucional e atingirá seus 

objetivos e metas de melhoria da capacidade institucional”. (DA SILVA, 

2009, p. 181 - 182). 

 

Entretanto, nem o reconhecimento empírico nem a generalizada adoção 

desta estratégia por parte dos organismos multilaterais, órgãos governamentais ou 

outros agentes capacitadores são suficientes para garantir o sucesso de tais iniciativas ou 

para garantir que essas ocorrerão sem riscos de captura ideológica ou de mero 

adestramento dos governos locais. 

O manual da OCDE (2012b) com ferramentas para o fortalecimento 

institucional para uma economia verde é menos cauteloso na sua análise quanto a este 

tema. Na sua visão os agentes externos podem assumir um importante papel nos 

processos de capacitação institucional, especialmente no que se refere aos processos de 

planejamento, orçamentação e atuação em setores econômicos estratégicos.  

Entretanto, ao longo dos últimos anos, tem crescido entre os pesquisadores e 

estudiosos dessa temática, a idéia de que todo processo de capacitação deve ter não só a 

participação dos agentes locais como beneficiários, mas que se estimule que tais agentes 

assumam, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista político a condução 

do processo. (KANIARU; KURUKULASURIYA, 2011, p. 4 e 5).  

Assim, partindo do princípio de que a difusão dos princípios e das práticas 

da boa governança para o desenvolvimento sustentável tem se baseado em esforço de 

transmissão e disseminação de conhecimento, tratado por Jänicke (2006 a) como 

políticas baseadas no conhecimento (knoledge-based policies), é pertinente defender a 

necessidade de agentes capacitadores que auxiliem na capacitação dos governos locais 

para a boa governança do desenvolvimento sustentável a partir de seu fortalecimento 

institucional. Entretanto, este processo precisa ser protegido quanto aos riscos de 

capturas políticas e, mais importante, deve contribuir para que os agentes locais venham 

a assumir seu controle. 
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2.3.7 Variáveis Intervenientes na Capacitação para a Boa Governança do  

          Desenvolvimento Sustentável. 

 

Para avançar nas discussões sobre as políticas que objetivem capacitar os 

governos locais para a boa governança do desenvolvimento sustentável, considerando o 

fato de que a boa gestão da política municipal de meio ambiente é aspecto fundamental 

deste processo, a pergunta que inicialmente se procura responder, já formulada por 

vários outros atores, seria: que fatores fortalecem a gestão da política ambiental? 

Gregory (2013), por exemplo, nas críticas que faz ao índice adotado pelo 

Banco Mundial para avaliar o nível de governança dos países chama atenção para o fato 

de que o referido indicador, ou a forma como o Banco o adota, tem pouca utilidade para 

orientar os países nos ajustes necessários em suas práticas gerenciais e políticas para 

aprimorá-lo, precisamente pela falta de diretrizes que os orientem sobre como melhorar 

a governança. (GREGORY, 2013). 

Ou seja, não bastaria apenas medir o nível de governança, mas seria 

necessário apontar para os agentes responsáveis um caminho ou estratégia para melhor 

capacitarem-se para tais finalidades. Jacob and Volkery, ao considerar a questão da 

governança ambiental, recorrem ao trabalhos anteriores de Jänicke para afirmar que o 

ponto de partida seria dotar as agências ambientais de equipamentos e poderes que as 

fortalecesse perante os demais órgãos governamentais, como forma de melhor se 

posicionarem nas disputas políticas relacionadas com a implementação das políticas 

ambientais. (JACOB; VOLKERY, 2006). 

Kaniaru e Kurukulasuryia (2011) em relatório que analisa o papel do 

PNUMA no desenvolvimento de capacidades dos governos asiáticos, alertam que tal 

processo requer uma análise sistemática de todo um conjunto de componentes que 

transcendem a simples formulação e aprovação das leis. Os autores chamam a atenção 

para o fato de que para que as instituições funcione e que a legislação seja efetivamente 

implementada, é fundamental a interação com os grupos de interesse, com o intuito de 

forjar consensos em torno dos temas mais relevantes para o processo. Nas suas palavras 

  

“Where governments have succeeded in developing environmental 

legislation and institutions which incorporate some modern concepts of 

conservation and natural resource management, these often remain 

unimplemented or inadequately implemented for several reasons. Principal 

among these are, the piecemeal formulation of legislation without adequate 

consultation among all relevant national institutions and interest groups to 

forge national consensus on the policies upon which to base such legislation, 

including, interrelationships among national, state, provincial and local 
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institutions involved in the implementation of such legislation; lack of 

essential material resources, equipment and trained personnel; and inability to 

mobilize sufficient public interest and participation”. (KANIARU e 

KURUKULASURYIA, 2011, p.2). 

 

Lançando um olhar para a realidade dos municípios brasileiros, cabe 

retomar estudo realizado por Da Silva (2009), ao analisar a capacidade dos municípios 

paraenses para conduzir suas políticas de desenvolvimento urbano, recorre a Evans 

(2003) para afirmar que uma alta capacidade institucional significaria dispor de boas 

instituições fato que, por sua vez, estaria “diretamente relacionado às questões 

estruturais, sejam elas: social, econômica, cultural, entre outras, ou seja, ter certa 

autonomia em relação às estruturas e ainda, dispositivos institucionais para implementar 

as políticas”. (DA SILVA, 2009, p. 42). 

Para esta autora, a capacidade institucional municipal é a “capacidade da 

esfera municipal para gerenciar e implementar, financeira e infraestruturalmente, a 

política urbana municipal, ou seja, a existência de dispositivos institucionais municipais, 

para gestar a política de desenvolvimento urbano” dos municípios. (DA SILVA, 2009, 

p, 43). Tal capacidade poderia ser organizada em três classes: a capacidade gerencial, a 

capacidade financeira e a capacidade participativa.  

Ainda segundo esta autora, as limitações do Poder Público Municipal 

ocorrem “quanto à questão de recursos próprios e de capacitação de técnicos 

municipais, os quais, muitas vezes, são entraves ao desenvolvimento de suas 

competências enquanto gestor de sua política urbana”; ademais, para a ela, as “Elites 

Políticas” municipais também enfrentam limitações em função da “existência de 

contradições e conflitos, principalmente no que se refere aos interesses individuais, na 

implementação da política urbana”. (DA SILVA, 2009, p. 93). 

A autora arremata suas análises concluindo que para uma boa condução da 

política urbana, especialmente no planejamento com “o formato participativo” daquilo 

que ela considera “como instrumento maior da Política Urbana, o Plano Diretor 

Municipal” (Da Silva, 2009, p. 95) é necessário que os municípios disponham “não 

apenas o texto formal da Lei”, mas que seria necessário dispor também de 

 

“(...) uma capacidade institucional municipal fortalecida; técnicos municipais 

capacitados para as análises dos diagnósticos construídos no processo; 

existência de laços fortes de confiança; construção de capital social e uma 

sociedade politizada para debates qualitativos sobre as políticas urbanas a 

serem gestadas”. (DA SILVA, 2009, p. 95). 
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Conclui a autora afirmando que a sua análise sobre os avanços na legislação 

e nas práticas de planejamento levaram-na a perceber que em muitos contextos elas não 

conseguem “transformar as estruturas sociais e políticas de uma dada sociedade e abrir e 

firmar novas formas de participação qualitativa e controle social eficiente e eficaz” (DA 

SILVA, 2009, p. 94), conclusão que na sua essência concorda com aquelas produzidas 

por Kaniaru e Kurukulasuryia (2011) em seu estudo sobre os países da Ásia.  

Assim também entende Kirchhoff (2006), que ao discutir a construção de 

capacidades institucionais para a adequada utilização dos estudos de impacto ambiental 

como ferramenta para uma melhor governança das políticas ambientais, reconhece que 

o estabelecimento do arsenal legal e das instituições é condição necessária para tal 

objetivo, mas não é suficiente. (KIRCHHOF, 2006, p. 8). 

Na sua análise quanto aos requisitos de governança necessários para o 

desenvolvimento sustentável, Rodrigues (2014) recorre ao trabalho do PNUMA que 

indica que o quadro institucional para a promoção do desenvolvimento sustentável deve 

ter uma variedade de funções em nível local, nacional, regional e global, entre os quais 

podem ser observados: 

 

“a) A concretização de políticas de planejamento integrado para o 

desenvolvimento social, ambiental e econômico sustentável e maximização 

das sinergias entre os seus objetivos e processos;  

b) O desenho de caminhos e estabelecimento de acordos para apoiar a 

implementação através do qual abordam os objetivos e metas para se alcançar 

a sustentabilidade institucional do desenvolvimento sustentável;  

c) A avaliação do cumprimento das metas e objetivos, através do 

acompanhamento dos processos de avaliação, implementação e elaboração de 

relatórios e prestação de contas sobre os compromissos;  

d) A realização do monitoramento de entidades operacionais estabelecidas 

para apoiar todas estas características;  

e) O acompanhamento de acordos institucionais e garantir que sejam 

cumpridos, a fim de melhorar o bem-estar humano, alcançar a igualdade, 

mesmo ao longo de gerações e garantir a sustentabilidade ambiental e a 

prática do desenvolvimento participativo”. (RODRIGUES, 2014, p. 53- 54). 

 

Já o estudo realizado pela OCDE (2012a), voltado para compreender como 

os governos locais poderiam fortalecer sua capacidade de resposta às oportunidades que 

surgem para estimular a transição para uma economia verde, identificou sete 

habilitadores do crescimento verde: Uma matriz institucional para o desenvolvimento 

econômico sustentável; Inovação e crescimento de baixo carbono; Planejamento local 

e infraestrutura sustentável; Governança local para o crescimento verde; Políticas de 

emprego; O desenvolvimento de capacidades institucionais para as mudanças 

climáticas; e, A existência de financiamento para uma economia verde. 
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Segundo as conclusões do relatório, somando tal definição às experiências 

da organização, a capacitação para uma economia de baixo carbono deveria incluir: 

 

“(a) Supporting sustainability, and in particular low-carbon, institution 

building at all levels of government, national, sub-national and local levels, 

and to support implementation at the local level.  

(b) Strengthening vertical and horizontal collaboration and integrated systems 

and procedures across all tiers of governance to support local carbon 

adaptation and mitigation measures.  

(c) Promoting awareness and knowledge and encouraging democratic 

community engagement in all aspects of the low-carbon and sustainability 

economies.  

(d) Developing methodologies and instruments that can measure local carbon 

intensity, economic and social impacts and monitor and evaluate outcomes 

from low-carbon initiatives”. (OCDE, 2012a. p. 90 - 91). 

 

O PNUMA (2002), por sua vez, no estudo que faz um balanço de suas 

iniciativas de “capacity building”, reforçava o alerta para o fato de que era muito 

comum que a capacitação fosse um mero eufemismo, significando pouco mais que 

treinamento. De acordo com o documento do programa da ONU, para o 

desenvolvimento de tais capacidades seria necessária uma abordagem sistemática que 

poderia ser organizada em uma pirâmide de nove componentes, organizados em quatro 

níveis hierárquicos que envolvem: ferramentas; habilidades; equipes e infraestrutura; e, 

estruturas, sistemas e atribuições. (QUADRO II do Apêndice). 

O GEF esclarece que sua abordagem estratégica para o desenvolvimento de 

capacidades envolve quatro diretrizes (pathways) que poderiam ser assim traduzidas: as 

autoavaliações de capacidades nacionais (NCSA); dar maior atenção para os elementos 

de capacitação institucional nos projetos regularmente apoiados pelo GEF; execução de 

projetos focados em desenvolvimento de capacidades como objetivos “transversais”; e, 

a execução de programas para o desenvolvimento de capacidades críticas para países 

menos desenvolvidos. Para tanto, os diagnósticos que subsidiam as estratégias de ação 

apoiadas pelo GEF procuram identificar: 

1. Se a equipe necessária existe e se ela está adequadamente capacitada para seus 

objetivos; 

2. As estruturas organizacionais e as instituições que necessárias para alcançar os 

objetivos e metas estabelecidos nas Convenções das Nações Unidas; e, 

3. A capacidade sistêmica, leis e regulamentos, necessários para integrar os 

objetivos e resultados fixados. 
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Considerando esses elementos diagnósticos, que necessariamente precisam 

se ajustados às características e condições de cada um dos países atendidos pelo GEF ou 

são beneficiários de seus projetos, as iniciativas que vêm sendo implementados partem 

de 5 objetivos estratégicos para o desenvolvimento de capacidades, quais sejam: 

1. Ampliar a capacidade para o envolvimento dos stakeholders por meio de 

processos participativos; 

2. Gerar, disponibilizar e utilizar informações e conhecimentos. 

3. Fortalecer a capacidade para o desenvolvimento de políticas e legislações 

relacionadas aos temas de sustentabilidade; 

4. Fortalecer a capacidade para o gerenciamento e a implementação das diretrizes 

extraídas das convenções nas Nações Unidas; e,  

5. Fortalecer as capacidades para o monitoramento e avaliação dos impactos 

ambientais e suas tendências. 

Dois pontos ficam evidentes na análise dos casos de “capacity building” 

apresentados: o primeiro o fato de que a existência de instituições ambientais 

(organizações, leis, regulamentos...) é condição necessária e importante para o 

desenvolvimento sustentável, mas que para serem suficientes é fundamental dispor de 

outras capacidades; o segundo aponta, mais uma vez, para a importância da capacidade 

do Estado de estabelecer adequados mecanismos de diálogo com as demais políticas 

públicas, assim como com os diversos grupos de interesse que serão afetados pelas 

mudanças de paradigma propostos. 

Eppel (2014) no estudo que produziu em torno do modelo de governança 

dos recursos hídricos na Nova Zelândia, não apenas reconhece a importância de se 

desenvolver esta dimensão dialogada e colaborativa para um modelo de gestão, mas que 

isto implica o desenvolvimento de capacidades diferentes daquelas tradicionalmente 

existentes, segundo a autora 

 

“A move to more collaborative approaches (…) introduces the need for 

different capabilities. Some examples include: identifying new types of 

knowledge and information which may be relevant and recognising that the 

council does not currently have that information nor the means and capability 

to generate it; designing processes to enable those with different knowledge 

and perspectives to share it; being able to facilitate collaborative engagement 

and learning processes; and translating the outcome of collaborative 

processes into artifacts (documents and the like) that trigger wide ownership 

and selective action”. (EPPEL, 2014, p. 30). 



82 
 

 

Ademais, muitos dos textos analisados apontam para a importância do 

envolvimento ou do comprometimento político dos gestores e dos grupos de interesse 

envolvidos nos processos de capacitação. Não por outro motivo que no trabalho de 

Kaniaru e Kurukulasuriya (2011) a ideia de que o comprometimento das lideranças com 

os objetivos do desenvolvimento sustentável deve ser levado em consideração como 

elemento fundamental para o processo de capacitação institucional é reforçada. 

(KANIARU; KURUKULASURIYA, 2011, p.4). 

Há, portanto, uma dimensão objetiva da capacidade institucional que se 

pretende desenvolver (existência de órgão ambiental, legislação ambiental de qualidade, 

recursos humanos e materiais disponíveis, mecanismos de participação da sociedade na 

gestão das políticas) que requer transferência de tecnologia e investimentos diretos; mas 

há também uma dimensão subjetiva desta mesma capacidade, dimensão esta que 

envolveria capacidade para o diálogo e para a construção de consensos, tolerância e 

respeito às diversidades, liderança política e comprometimento dos atores relevantes 

com os objetivos do desenvolvimento sustentável, entre outras. 

Nesta linha, é interessante atentar para o trabalho produzido por Nardes, 

Altounian e Vieira (2014) que não se limita a reconhecer necessidade de se investir em 

processos de melhoramento para a boa governança, mas destacam a importância de 

tratar com igual atenção dimensões mais “subjetivas” do processo e, para reforçar este 

argumento, apresentam estratégias e mecanismos que o TCU colocou à disposição dos 

governos para investir nesta temática, sumarizadas em dez passos para a boa 

governança (Quadro III do Apêndice). 

O reconhecimento de uma dimensão subjetiva ao processo, ou seja, de que 

não basta dispor dos instrumentos legais e organizacionais, mas que outras variáveis 

têm papel importante na construção de capacidades institucionais para a boa 

governança, faz com que seja necessário delimitar quais são os fatores que influenciam 

mais diretamente as relações entre capacidade institucional e boa governança do 

desenvolvimento sustentável. 

Tomando por referência as discussões e análises feitas anteriormente, 

especialmente o trabalho produzido por Kaniaru e Kurukuslasuryia (2011), seria 

possível adaptar tais discussões para um modelo esquemático (Figura 2) que 

relacionaria a sequencia dos objetivos necessários para se capacitar um governo para a 
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boa governança do desenvolvimento sustentável, com as variáveis intervenientes e 

condicionantes para alcançar tais objetivos. 

 

Figura 2 - Variáveis e Condicionantes da Boa Governança do Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

Variáveis 

Objetivas 

RH capacitados. 

Ferramentas técnicas 

disponíveis; Informação 

disponível; Equipamentos 

e infraestrutura adequados; 

Legislação ambiental 

moderna; Eficiência na 

aplicação dos recursos; 

Órgão colegiado com 

participação da sociedade. 

 Aparato institucional 

adequado. 

Investimentos em 

Tecnologias “verdes”. 

Instrumentos de 

natureza fiscal e 

econômica. 

 Instrumentos de 

diálogo com grupos de 

interesse existentes. 

Política de 

transparência e de 

prestação de contas. 

Estabilidade na 

condução das políticas 

e previsibilidade nas 

decisões.        

                               . 

Objetivos 
Órgão Ambiental 

Capacitado 

 Efetividade das 

Políticas Ambientais 

 Desenvolvimento 

Sustentável 

      

Variáveis 

Subjetivas 

Liderança e 

comprometimento dos 

gestores; Exercício efetivo 

do poder de polícia; e, 

Participação da 

comunidade na gestão 

ambiental. 

 Articulação com 

Outras Políticas. 

Integração com outros 

níveis de governo. 

Engajamento da 

opinião pública. 

 Baixos níveis de 

corrupção. 

Prevalência do Estado 

de Direito. 

Comprometimento com 

os princípios da 

sustentabilidade. 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

O reconhecimento desta dimensão subjetiva no processo de 

desenvolvimento de capacidades institucionais, obviamente, tem consequências teóricas 

e práticas nas discussões e na construção de propostas de capacitação de governos 

municipais. A primeira delas é o reconhecimento de que para formular qualquer 

proposta de capacitação é necessário compreender e dimensionar quão relevantes para o 

alcance dos resultados são essas variáveis subjetivas.  

A segunda consequência é a necessidade de ajustar todo o instrumental de 

diagnóstico, planejamento e gerenciamento dos processos de capacitação para 

incorporar esta dimensão subjetiva aos processos de decisão. Neste sentido, por 

exemplo, os indicadores utilizados para mensurar a capacidade instalada de um governo 

precisariam ser refinados e aprimorados, sob pena de não representarem de modo 

fidedigno os avanços e os obstáculos do processo de capacitação. 

Por fim, um desafio adicional está na necessidade de se estabelecerem 

relações de causalidade entre as ações de capacitação, o aprimoramento da governança e 

a promoção do desenvolvimento sustentável. Se do ponto de vista da retórica é 

relativamente fácil defender a ideia de que a boa governança deve ser, ao mesmo tempo, 
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meio e fim para governos comprometidos com a sustentabilidade, para quem precisa 

dispor de ferramentas capazes de medir ou avaliar a qualidade da governança em um 

governo ou território, esta circularidade na argumentação é um problema relevante, cujo 

enfrentamento é condição para avançar a discussão. 

 

2.4 Inovação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

 

O aspecto central do modelo em discussão é a premissa de que a inovação 

ambiental seria uma das consequências da adoção dos princípios da boa governança e, 

consequentemente, a constatação de que um Estado é inovador, do ponto de vista 

ambiental, não só permitiria afirmar que ali há boa governança, mas também que a ação 

governamental estaria contribuindo para desenvolvimento local sustentável. 

Esta premissa nasce da experiência de autores alemães (Jänicke, 2006, 

Jänicke; Jacob, 2006, Tittin, 2006) que procuraram demonstrar como países inovadores 

do ponto de vista ambiental seriam aqueles, em regra geral, que estavam mais 

adiantados na transição para o desenvolvimento sustentável e que esta posição estaria 

associada a fatores e práticas que, entre outros aspectos, poderiam ser relacionados às 

práticas de boa governança. 

Antes de aprofundar as discussões relacionadas ao pensamento desses 

autores há que, inicialmente, explicar a necessidade de introduzir nas discussões sobre 

boa governança para o desenvolvimento sustentável os conceitos de inovação ambiental 

e pioneirismo na inovação; e, em etapa subsequente, explorar os debates relacionados 

com as questões do desenvolvimento e da inovação, que remete às teorizações propostas 

por Joseph Alois Schumpeter, ainda no início do Século XX. 

2.4.1 Inovação e Desenvolvimento 

As relações entre inovação e desenvolvimento foram propostas por 

Schumpeter (1982) ainda na primeira metade do Século XX, nas suas discussões sobre 

os ciclos econômicos e na sua teoria do desenvolvimento econômico. Segundo 

Schumpeter (1982, p. 28), o ponto de partida de sua análise se assenta na compreensão 

de que “o sistema econômico não se modificará arbitrariamente por iniciativa própria, 

mas estará sempre vinculado ao estado precedente dos negócios” de sorte que deixados 

por si mesmos, os agentes econômicos tenderiam a reproduzir o perfil de suas 
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atividades econômicas, posto que “(...) todos se apegarão o mais firmemente possível 

aos métodos econômicos habituais e somente se submeterão à pressão das 

circunstâncias se for necessário”. (SCHUMPETER, 1982, p. 28) 

Em respeito a esta linha de raciocínio, o autor introduz a idéia de que o que 

diferencia o crescimento econômico do desenvolvimento econômico é o fenômeno da 

inovação, ou melhor dizendo, um fenômeno interno ao próprio sistema econômico 

capaz de modificar esta tendência de reprodução imutável dos ciclos econômicos. Nas 

suas palavras 

“Entenderemos por “desenvolvimento”, portanto, apenas as mudanças da 

vida econômica que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam de 

dentro, por sua própria iniciativa. Se se concluir que não há tais mudanças 

emergindo na própria esfera econômica, e que o fenômeno que chamamos de 

desenvolvimento econômico é na prática baseado no fato de que os dados 

mudam e que a economia se adapta continuamente a eles, então diríamos que 

não há nenhum desenvolvimento econômico. (...) Nem será designado aqui 

como um processo de desenvolvimento o mero crescimento da economia, 

demonstrado pelo crescimento da população e da riqueza. Por isso não 

suscita nenhum fenômeno qualitativamente novo, mas apenas processos de 

adaptação da mesma espécie que as mudanças nos dados naturais. Como 

desejamos dirigir nossa atenção para outros fenômenos, consideraremos tais 

incrementos como mudanças dos dados. (SCHUMPETER, 1982, p. 74). 

 

Para o autor, o crescimento econômico seria consequência de variáveis 

exógenas à atividade econômica, propriamente dita, como o crescimento vegetativo da 

população ou de determinada mudança climática, que exigiria que os agentes 

econômicos se adaptassem às novas condições. Schumpeter (1982) deixa claro em suas 

análises que, consequentemente, “o desenvolvimento econômico não é um fenômeno a 

ser explicado economicamente, mas que a economia, em si mesma sem 

desenvolvimento, é arrastada pelas mudanças do mundo à sua volta, e que as causas e 

portanto a explicação do desenvolvimento devem ser procuradas fora do grupo de fatos 

que são descritos pela teoria econômica” ou naquilo que ele classifica como “fenômeno 

qualitativamente novo”. (SCHUMPETER, 1982, p. 74). 

Para ele, o ato de inovar é que vai provocar a mudança transformadora na 

dinâmica econômica que viria a caracterizar o desenvolvimento. Esta mudança teria a 

capacidade de alterar o equilíbrio na alocação dos fatores de produção da atividade 

econômica e ao fazer isto obrigar aos agentes econômicos a buscarem se ajustar à nova 

situação, sob pena de não o fazendo, serem excluídos do processo. 

Mais adiante, Schumpeter (1982) apresenta outro elemento importante para 

sua análise que é a figura do empresário inovador, caracterizado como o agente 

econômico que introduz novos produtos no mercado, seja por meio da combinação mais 
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eficiente dos fatores de produção, por meio de alguma invenção ou de uma novidade 

tecnológica que vai produzir a condição de desequilíbrio, fator desencadeador do 

desenvolvimento. 

Para Schumpeter (1982), entretanto, inovação e invenção são elementos 

distintos. Uma invenção pode permanecer por séculos a espera de um agente inovador 

que a faça provocar o papel transformador capaz de alavancar processos de 

desenvolvimento. Por outro lado, a inovação exige lideranças capazes de conduzir este 

processo. 

Também é importante destacar que, independentemente do fato de que na 

época das análises schumpeterianas as discussões sobre desenvolvimento econômico 

não trouxessem qualquer preocupação ambiental, a base teórica apresentada, ao 

defender a relação entre desenvolvimento econômico e inovação da atividade 

econômica, dá margem para que se proponha um corolário de que para existir 

desenvolvimento sustentável é necessário que existam processos de inovação para a 

sustentabilidade ou inovação ambiental, que podem estar relacionados com inovações 

tecnológicas, inovações científicas e inovações políticos-institucionais. 

Em igual linha de raciocínio, quando Schumpeter (1982) defende a ideia de 

que o desenvolvimento econômico, é função de aportes que surjam de sua própria 

iniciativa, distinguindo-o do mero crescimento econômico, também permite que se 

defenda o argumento de que para que os territórios (países, departamento, estados, 

municípios) avancem na direção do desenvolvimento sustentável, há necessidade de 

ações que os capacitem para que a inovação de cunho ambiental, com foco na 

sustentabilidade das dinâmicas de desenvolvimento.   

Ademais, ao distinguir inovação de invenção, entendendo que para inovar 

não é necessário inventar algo novo, mas é importante ter capacidade para promover a 

introdução do novo nas atividades econômicas, o argumento schumpeteriano também dá 

margem para se discutir uma concepção de inovação mais relacionada com a capacidade 

de promover as transformações políticos-institucionais recomendadas, do que a 

capacidade de inventar novas formas de gerir ou de promover práticas sustentáveis em 

uma determinada região ou território.  

Ou seja, um governo municipal poderia ser considerado inovador não 

porque ele tem capacidade para criar normas e instituições que inovem a gestão 

ambiental ou os processos de desenvolvimento local, mas porque consegue responder 

rapidamente às mudanças, ajustando à sua realidade e adotando normativas ambientais 



87 
 

inovadoras, mesmo que em decorrência de medidas definidas por outras instâncias e 

níveis de governo. 

Barbieri et. al. (2010), ao propor novas relações entre inovação e 

sustentabilidade em artigo mais orientado para organizações privadas, seguem 

raciocínio similar ao conceituarem “inovação sustentável” como sendo a 

 

“introdução (produção, assimilação ou exploração) de produtos, processos 

produtivos, métodos de gestão ou negócios, novos ou significativamente 

melhorados para a organização e que traz benefícios econômicos, sociais e 

ambientais, comparados com alternativas pertinentes. (...) A condição 

ressaltada, “comparação com alternativas pertinentes”, é essencial ao 

conceito de inovação sustentável, pois os benefícios esperados devem ser 

significativos ou não negligenciáveis nas três dimensões da sustentabilidade”. 

(BARBIERI et. al., 2010. p. 151). 

É importante observar que não há condição que obrigue a relação entre 

inovação e invenção, em que pese o fato de que o conceito de produção possa englobar 

este esforço. Por outro lado, ao relacionar a introdução do novo à ideia de assimilação 

ou mesmo a de exploração, os autores deixam claro que menos importante que ser o 

agente criador da inovação, a característica das organizações inovadoras sustentáveis é a 

de colocar a novidade em prática, produzindo benefícios econômicos, sociais e 

ambientais em melhores condições que suas alternativas pré-existentes. 

2.4.2 Pioneirismo na Inovação Ambiental, Consequência da boa governança. 

Na matemática e na lógica as argumentações circulares ou as 

autorreferências são comumente definidas como impredicatividade. Nestes campos do 

conhecimento, uma definição é chamada de impredicativo se ela mencionar ou 

quantificar o próprio conjunto que está sendo definido, podendo, segundo Poincaré 

(BUNCH, 2002), caracterizar uma proposição lógica que não deveria ser aceita, ou 

aceita em alguns poucos casos. 

Na filosofia, a teleologia é o estudo filosófico voltado para a compreensão 

dos fins, dos objetivos podendo ser entendida como a compreensão dos objetivos que os 

homens colocam para justificar os seus esforços. A tautologia, por seu turno, é uma 

figura de linguagem que se aproxima do pleonasmo, por dizer a mesma coisa com 

palavras diferentes, mas também pode ser definida como uma proposição lógica cujo 

valor é sempre verdadeiro.  
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O resgate destes conceitos se justifica como parte do esforço de melhor 

explicitar a dificuldade encontrada ao tentar estabelecer as relações entre a adoção dos 

princípios da boa governança e a capacidade institucional necessária para que os 

governos municipais promovessem o desenvolvimento sustentado de seus territórios. 

Procurando exemplificar como esses conceitos poderiam ser úteis para 

subsidiar a discussão em tela, parece que toda a discussão anterior, conduz para uma 

situação de impredicatividade ou de clara tautologia, uma vez que ela aponta para uma 

conclusão de que a boa governança é necessária para que os governos sejam 

transparentes, efetivos e honestos, mas para terem boa governança, os governos 

precisam ser transparentes, efetivos e honestos. 

Para a presente análise, o fato da maior parte das definições de boa 

governança aparecer como proposições baseadas em referências circulares traz 

dificuldades para avançar na construção de políticas para capacitação dos governos 

municipais, já que fica-se preso a um círculo em que os governos que adotam os 

princípios da boa governança, são aqueles que praticam a boa governança, e praticam a 

boa governança porque adotam seus princípios, logo, devem estar transitando para um 

modelo sustentável de desenvolvimento.  

Na situação oposta, os municípios que não tem boa governança estão nesta 

condição porque não adotam os princípios da boa governança, criando uma espécie de 

círculo vicioso de onde não se observa uma saída. Logo, para romper com este círculo 

vicioso, condição sine qua non para formular políticas de capacitação para a boa 

governança do desenvolvimento local sustentável, é fundamental aprofundar as 

discussões sobre as relações de causalidade entre os princípios da boa governança e a 

promoção do desenvolvimento sustentável, bem como identificar indicadores, 

fenômenos e variáveis que possam auxiliar na superação desta condição de 

circularidade. 

Diante do exposto, o que se defende é que para medir a efetividade da 

governança não basta verificar se ou em que medida estão sendo adotado os princípios 

da boa governança, mas que seria necessário identificar um conjunto de impactos da boa 

governança sobre as dinâmicas de desenvolvimento de um território, impactos esses que 

seriam capazes de produzir efeitos favoráveis e sustentáveis, sobre todas as dimensões 

do desenvolvimento territorial e a partir da observação destes impactos estabelecer 

relações de causalidade entre ações práticas desenvolvidas pelos governos visando sua 
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capacitação e resultados intermediários observáveis, relacionados com a boa governança 

e necessários para a sustentabilidade do desenvolvimento. 

Passando da argumentação e da retórica para uma representação gráfica da 

ideia ora em discussão, que se fundamenta na identificação de limites das análises 

causais até agora consideradas, pode-se propor que atualmente o modelo explicativo 

mais frequente, segue o disposto na Figura 3: 

 

Figura 3 - Modelo Lógico Causal Relacionando Boa Governança e Desenvolvimento 

Sustentável, a Proposição Hegemônica. 
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Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Como fica evidente, a proposição apresentada é circular e auto-referida uma 

vez que cada uma dos fatores elencados é condição e resultado dos demais. Ainda que 

não se pretenda falsear tal proposição, ela não dá margem para a construção de uma 

hipótese que discrimine quais são as capacidades contribuem para que os governos 

municipais incorporem os princípios da boa governança e assim caminhem para o 

desenvolvimento sustentável. Com este fim, se propõe um modelo alternativo para 

explicar essas relações causais (Figura 4): 

 

Figura 4 - Modelo Lógico Causal Relacionando Boa Governança e Desenvolvimento 

Sustentável, a Proposição Alternativa. 
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Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Daí, surge o desafio de identificar (ou eleger) um ou mais fenômenos que 

fossem consequência da boa governança, mas que não fosse pré-requisito para uma 
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governança de qualidade. Ao mesmo tempo, este(s) mesmo(s) fenômeno(s) deveria(m) 

ter a capacidade de produzir impactos positivos sobre as dinâmicas de desenvolvimento 

de modo a garantir a sustentabilidade destes processos, garantindo as relações de causa-

efeito entre as variáveis em questão.  

Como se defenderá e se demonstrará ao longo deste trabalho, a inovação 

ambiental, que se relaciona com a capacidade que os governos têm de promover o 

aprimoramento e a modernização das políticas ambientais, é um fenômeno que é a 

consequência esperada para os governos que praticam a boa governança ambiental.  

Ao mesmo tempo, a inovação ambiental é uma das condições necessárias 

para que se promova a transição para o desenvolvimento sustentável e, em função de 

tais características, pode auxiliar no esforço de superar as argumentações circulares até 

então prevalentes, auxiliando na construção de uma sistemática de avaliação da 

qualidade da governança em nível municipal e, daí, no desenho de políticas voltadas 

para a capacitação institucional de governos locais. 

Para Tittin (2006) a modernização ecológica tem sido um dos principais 

elementos da política ambiental alemã nos últimos anos, evidenciando que a adoção de 

estratégias e políticas voltadas para estimular a inovação, pode induzir o crescimento de 

setores ambientalmente amigáveis. Segundo o autor, a inovação no campo das 

tecnologias ambientais depende de uma série de fatores-chave que poderiam ser 

traduzidos como: a existência de uma regulação que a apoie; a adoção de novos padrões 

de governança, nos diferentes níveis de governo e de caráter multissetorial; o 

desenvolvimento de novos instrumentos e ferramentas para a atuação governamental e 

dos agentes econômicos; e, da modernização política, uma vez que embora o papel dos 

governos e do Estado-Nação tenha se transformado ao longo desses últimos anos, ainda 

assim, sua importância no processo não diminuiu. 

A inovação com fito de promover a modernização ecológica da economia 

tem, no argumento desenvolvido por Tittin (2006), um viés industrial e tecnológico que 

pode levantar alguma crítica, especialmente daqueles mais céticos, em relação aos 

ideais de promoção de setores da economia verde, como também daqueles que discutem 

os limites que a modernização e a inovação tecnológica podem ter em termos de 

capacidade de garantir a sustentabilidade do desenvolvimento. Em seu trabalho de 2006, 

Jänicke alertava para esta questão ao afirmar que 

 
 “ecological modernization is (…) not sufficient to ensure a long-term 

stabilization of the environment. This is not only due to its inability to offer 
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solutions for every type of environmental problem but also to a double “hare 

and hedgehog-dilemma”: On the one hand, “ecological modernization” 

suffers from the aforementioned race between incremental environmental 

relief and economic growth. On the other hand, “ecological modernization” 

meets the resistance of “modernization losers”. (JÄNICKE, 2006a, p. 25). 

 

Jänicke (2008) reforça este argumento como parte do esforço de dirimir 

eventuais contradições entre a ideia da modernização ecológica e inovação ambiental. 

Para ele, a modernização ecológica é um sinônimo para as inovações ecoeficientes, 

enquanto que a inovação ambiental deve ser compreendida de uma forma mais ampla, 

considerando além das tecnologias ecoeficientes, outras tecnologias que façam avançar 

na direção da sustentabilidade. 

Para ele, promover a modernização ecológica requer, ademais de 

investimentos em tecnologia e inovação, o engajamento de uma ampla constelação de 

atores e grupos de interesse em torno de uma mesa de governança que seja capaz de 

orientá-la na direção do desenvolvimento sustentável (JÄNICKE, 2006a), sendo este 

papel fundamental dos governos. Em seus termos: 

 

“Modernisation, in economic terms, is the systematic, knowledge-based 

improvement of production processes and products. The urge to modernise is 

a compulsion inherent in capitalistic market economies, and the increasing 

competition for innovation in industrialised countries has led to the 

continuous acceleration of technological modernisation. While the problems 

inherent in this compulsion for innovation have been discussed at length, it is 

nonetheless possible to influence the direction of technological progress. In 

fact, exercising such influence is what governance for “ecological 

modernisation” is all about. The task is therefore to change the direction of 

technological progress and to put the compulsion for innovation at the service 

of the environment. The emphasis of this approach lies on the possibility of 

ecological-economic “win-win” solutions that can be achieved, above all, 

through cost reduction and competition for innovation”. (JÄNICKE, 2006a, 

p. 11). 

 

Em outra discussão sobre a mesma temática, Jänicke (2006a) alerta para o 

fato de que as inovações ambientais não se comparam com os processos tradicionais de 

inovação pois possuem características distintivas, entre outras coisas, por exigir apoio 

político para sua implementação. Logo, se a modernização ecológica é um conceito 

político (JÄNICKE, 2006a, p.12) que tem como um de seus fundamentos a inovação 

ambiental, que também depende de apoio político para se consolidar, cabe recorrer à 

ampla e complexa constelação de atores engajados na governança ambiental com intuito 

de pressionar países e governos por investimentos neste setor, ao mesmo tempo em que 

este potencial dever ser melhor explorado em termos do aprimoramento na governança 

ambiental. 
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Adotando linha similar em uma discussão mais próxima da realidade 

brasileira, Kiperstok et. al. (2002) em trabalho em que discutem a inovação como 

requisito para o desenvolvimento sustentável, a partir da ótica das empresas privadas, 

recorre ao trabalho de Kemp para agrupar os fatores determinantes da inovação 

ambiental em três categorias, para mais adiante para afirmar que  

 

“O contexto institucional incluindo a regulamentação, juntamente com os 

custos praticados e as condições de demanda, vão se constituir em elementos 

impulsionadores do tipo de conhecimento, competências e inovações a serem 

desenvolvidas e adquiridas. Por conseguinte, a inovação é orientada pelo 

mercado e pela regulamentação, pela prática de engenharia vigente e o 

padrão dos produtos e processos tecnológicos de um determinado setor”. 

(KIPERSTOCK et. al. 2002, p. 9). 

 

Esta opinião também é compartilhada por Barbieri et. al. (2010) ao discutir 

a adoção, por parte das organizações privadas, de uma cultura baseada na inovação 

sustentável. Para estes autores, “inovar seguindo as três dimensões da sustentabilidade 

(...) não é tarefa só das empresas que pretendem inovar. As instituições de ensino e 

pesquisa, os órgãos governamentais, as instituições de normalização, as organizações da 

sociedade civil, ou seja, o sistema nacional de inovação também tem um papel relevante 

nessa questão”. (BARBIERI et. al., 2010. p. 153) 

Wallace (apud KIPERSTOCK, 2002) em estudo que revisa a experiência de 

vários países conclui que as empresas “inovam mais confortavelmente, quando a 

política ambiental é estável e merece crédito a longo prazo, e quando os processos 

regulatórios se fundamentam em um dialogo aberto e bem informado e executado por 

agentes reguladores competentes e detentores de conhecimento” (KIPERSTOCK et. al. 

2002, p. 9). E logo na sequencia reafirma sua crença nas relações entre papel dos 

governos, inovação ambiental e desenvolvimento sustentável ao asseverar que 

 
 “O desafio de longo prazo do desenvolvimento sustentável representa uma 

oportunidade para os governos de tornar a política ambiental mais estável e 

menos reativa. (...) O desenvolvimento sustentável requererá de políticas 

ambientais politicamente sustentáveis como estas, assim como uma contínua 

pressão, e oportunidade, para a indústria inovar”. (WALLACE apud 

KIPERSTOCK et. al. 2002, p. 9 e 10). 

 

Ou seja, tanto para a modernização ecológica da economia, como na 

transição para uma economia verde, a inovação aparece como elemento importante, 

assim como é destacado o papel que os governos podem desempenhar na sua promoção. 

Tanto é assim que Jänicke (2006a) reconhece o renascimento de uma corrente de 

estudiosos que defendem a necessidade de uma ação regulatória do Estado como parte 
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fundamental para promover a inovação ambiental e a modernização ecológica haja vista 

que nos últimos anos tem se consolidado o entendimento do papel do Estado como 

necessidade funcional para a inovação ambiental. (JÄNICKE, 2006a, p.15). 

Em outro trabalho, este desenvolvido em conjunto com Jacob (Jacob; 

Jänicke, 2006) os autores reafirmam este entendimento, alertando para o fato que 

 

 “The nation state remains to be the “local hero”, not least in the field of 

environmental protection. There is no functional equivalent to national 

governments as highly visible, legitimized and competent territorial actors 

and protectors (Willke 1992). To whom else could citizen address their 

complaints? Governments have no exit option. Furthermore, they do not react 

to economic pressure alone but also on the preferences and castings of voters. 

Therefore, national governments try to find at least compromises between the 

requirements of the economy and the environment. Frequently, the answer is 

technology. As far as technology can provide solutions for environmental 

problems (in many fields more far-reaching “structural” solutions are 

needed), there is a high potential for national policies”. (JÄNICKE; JACOB, 

2006, p. 36). 

Entretanto, a mera “vontade política” não parece ser suficiente para explicar 

por que alguns países ou regiões conseguem avançar mais rapidamente no que se refere 

à inovação ambiental ou na adesão e execução dos princípios do desenvolvimento 

sustentável que outros. Como alertam Jänicke e Jacob (2006), existem países que 

lideram e são pioneiros em tais processos, enquanto outros são seguidores por eles 

influenciados. 

 Em suma, a inovação ambiental é condição para a modernização ecológica 

e, consequentemente, para o desenvolvimento sustentável das nações. Por outro lado, 

são os governos, agentes centrais neste processo, que imprimem diferentes ritmos na 

adoção das inovações ambientais, possibilitando a introdução da ideia de pioneirismo na 

inovação, o que agrega uma nova dimensão à presente discussão. (JACOB; JÄNICKE, 

2006). 

Caberia então perguntar quais os fatores que contribuem para a inovação 

ambiental e quais são aqueles que estimulam uma posição de pioneirismo em alguns 

países em detrimento de outros. Tittin (2006) afirma que  

 

 “(…) the empirical result that there is no single policy instrument able to 

explain innovation; instead, innovations can be explained only by a 

comprehensive set of factors including the instrumentation (at every stage of 

the innovation process), the policy style and the actor configuration”. 

(TITTIN apud JÄNICKE; JACOB, 2006, p. 2). 
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Kiperstock et. al. (2002) também avançam em uma discussão quanto aos 

fatores determinantes da inovação ambiental recorrendo ao trabalho de Kemp et al. que 

classifica tais fatores em três categorias:   

“Os incentivos a inovação: que dependem do grau de competição, dos custos 

e condições da demanda (...), de condições apropriadas que permitam a 

empresa se apropriar dos benefícios econômicos decorrentes da inovação; A 

habilidade de assimilar e combinar o conhecimento de diferentes fontes (...) 

necessário para produzir através de um novo processo ou um novo produto 

(...); e, a Capacidade de gerenciar o processo de inovação e a 

institucionalização da liderança”. (KIPERSTOK et. al., 2002, p.9). 

Por outro lado, Jänicke e Jacob (2006) antes de procurar entender a 

multiplicidade de fatores que explicam porque alguns países são inovadores do ponto de 

vista ambiental, orientam suas análises no esforço de discriminar entre aqueles países 

que são pioneiros nos processos de inovação, aqueles que são os seguidores e outros 

que, numa tradução livre, poderiam ser tratados como retardatários neste processo. Para 

esses autores, esta distinção é importante uma vez que 

“(…) empirical research on the development of environmental policy reveals 

that it is most often pioneering nation states that push for advances in 

environmental policy. As far as these policy innovations are technology 

based, these countries often serve as a regional starting points for new ‘green’ 

technologies.”. (JÄNICKE; JACOB, 2006, p. 30). 

Seguindo esta linha de argumentação, seria possível propor que se a 

inovação é uma das consequências da boa governança, o pioneirismo na inovação 

ambiental seria um elemento adicional a ser considerado nas análises sobre a capacidade 

institucional dos governos para dar apoio aos processos de inovação ambiental, isto 

porque 

“… in explaining pioneer roles of countries we must differentiate between 

relatively stable and relatively unstable factors (Andersen and Liefferink, 

1997; Sabatier, 1999), or between stable structures or capacities and other 

more variable “situative” conditions, that cause changes within a given 

capacity”. (JÄNICKE, 2006b, p. 57). 

 

Assim, o reconhecimento da importância do papel do Estado e da boa 

governança das políticas públicas para a inovação ambiental, por um lado, obriga 

aprofundar a discussão sobre os limites da atuação governamental em termos de 

promover os estímulos necessários para a inovação ambiental, por outro lado, vai 

requerer o entendimento do porque de alguns países serem pioneiros na inovação 

ambiental e outros não.  
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Os autores mencionados, como também outros por eles referidos, destacam 

que mesmo entre países igualmente desenvolvidos, igualmente competitivos ou 

igualmente propensos a adotar políticas ambientais inovadoras, existem aqueles que são 

pioneiros na adoção de tais iniciativas, aqueles que são seguidores e aqueles que não 

adotam tais iniciativas ou só passam a adotá-las em função de pressões ou exigências 

externas, ou seja, o pioneirismo não seria apenas função do grau de riqueza ou do 

estágio de desenvolvimento de um país.  

Jacob e Volkery (2006), em estudo realizado sobre o comportamento 

inovador em países da OCDE, definem como pioneiros aqueles países que primeiro 

introduzem ou adotam as inovações de natureza ambiental, em seus termos: “we define 

innovation behaviour as the rate of first introduction or early adoption of environmental 

innovations in OECD countries”. (JACOB; VOLKERY, 2006, p. 68). Para eles, é 

necessário reconhecer a importância do pioneirismo na adoção de inovações políticas, 

legais e institucionais por parte dos governos para que eles sejam capazes de induzir a 

modernização ecológica, promover a transição para uma economia verde e, por 

consequência, avançar em termos de sustentabilidade do desenvolvimento.  

Diante de tais considerações, para avançar na discussão quanto à 

capacitação de governos para a boa governança do desenvolvimento sustentável, o 

passo lógico subsequente deve ser a compreensão sobre quais os fatores que levam 

governos ou países a serem pioneiros na adoção de inovações ambientais, contribuindo 

assim para o desenvolvimento sustentável. 

 

2.4.3 Os Fatores do Pioneirismo na Inovação 

 Em artigo que discute o papel dos países pioneiros na inovação ambiental na 

definição de tendências para as políticas ambientais globais, Jänicke (2006b) chama 

atenção para o fato de que esses países não podem ser definidos apenas como aqueles 

que reagem mais rapidamente (“first movers”) às demandas da sociedade ou aos limites 

dos recursos naturais, mas são aqueles que apresentam as seguintes características: 

“Pioneer countries in environmental policy, then, are countries, where a 

strong green advocacy coalition is skilful enough to use an advanced 

opportunity structure – together with situative chances – in order to introduce 

more than one environmental policy innovation contributing to international 

regulatory trends”. (JÄNICKE, 2006b, p. 53). 
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Ou seja, o pioneirismo ambiental requer um arranjo político (green 

advocacy coalition) que lhe dê sustentação e impulso, uma estrutura avançada (fatores 

estruturais) e a situação oportuna para a inovação ambiental (fatores situacionais).  Para 

chegar a este estágio, ainda de acordo com o autor em discussão, os países pioneiros, em 

geral, precisam dispor de certa capacidade para produzir, implementar e disseminar suas 

inovações ambientais.  Alerta entretanto que 

“The concept of political capacity is rather complex. The OECD defines 

environmental policy capacity very broadly as “a society’s ability to identify 

and solve environmental problems” (OECD, 1994: 8). A precise 

operationalisation may be difficult. But it can be defined at least negatively 

by the relative stable limits beyond which successful action is impossible. 

(…) Capacities can be enlarged by policies – again within given limits” 

(capacity of capacity building). (JÄNICKE, 2006b, p. 52). 

Seguindo o mesmo referencial teórico, Jacob e Volkery (2006) são mais 

incisivos quando da definição da “capacidade ambiental” de um país. Na sua visão, é 

possível agregar os vários elementos propostos por Jänicke em vários de seus textos, em 

uma definição que se articula com a discussão ora apresentada. Para esses autores  

“The environmental capacity of a country, in this perspective, is constituted 

by the strength, competence and configuration of the governmental and non-

governmental proponents of environmental protection and the specific 

cognitive-informational, political-institutional and economic-technological 

framework conditions. The utilisation of capacities depends on the strategy, 

will and skills of the proponents and on the particular situative 

opportunities”. (JACOB; VOLKERY, 2006, p. 71). 

 

Ao constatar a necessidade de dispor de capacidade institucional para se 

converter em pioneiro na inovação como também o reconhecimento da possibilidade de 

desenvolver tal capacidade, a análise de Jänicke (2006b), como também o trabalho de 

Jacob e Volkery (2006) voltam-se para tentar compreender que fatores melhor 

explicariam a existência de condições que levam determinados países a assumirem esta 

posição na arena internacional, enquanto outros continuam seguidores ou retardatários.  

Segundo tais estudos, esses fatores abarcam desde as dimensões político-

institucional, sociais e econômicas de um país, considerados fatores estruturais, como 

também fatores de natureza conjuntural, que estariam relacionados a situações 

específicas. Na sequencia, cada um desses fatores serão melhor explicados, tendo como 

referência o trabalho já mencionado de Jänicke (2006b). 
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2.4.3.1 A Coalizão Verde 

A existência de um arranjo de grupos de interesse e de pressão que dê 

sustentação política aos governos para adoção de políticas e soluções voltadas para a 

sustentabilidade ou para a proteção do meio ambiente é o primeiro fator apontado pelos 

estudos para um país tornar-se pioneiro na inovação ambiental. Ainda conforme Jänicke 

(2006b) este arranjo precisa contar tanto com o engajamento dos órgãos ambientais, que 

precisam estar fortalecidos para o adequado exercício de suas competências, como 

dispor do apoio das organizações ambientalistas. Nas suas palavras   

“The advocacy coalition generally supporting environmentally friendly 

policy solutions does at first consist of actors of environmental 

administrations or of the ecology movement. The strength and competence of 

the environmental government divisions as well as the organisational strength 

and professionality of the environmental movement are important 

characteristics of pioneer countries”. (JÄNICKE, 2006b, p. 57). 

O autor também chama a atenção para o fato que, é determinante para o 

sucesso da coalizão verde, que ela passe a engajar atores ou segmentos que, por suas 

características e interesses particulares, teriam maior propensão de se colocar em campo 

oposto ao defendido pelos, por assim dizer, verdes. Especialmente, para Jänicke 

(2006b), a indústria poderia jogar um importante papel neste processo. Para ele 

“The most important characteristic, however, seems to be a coalition between 

these traditional proponents of environmental policy and modernisers within 

industry. Pioneer countries in environmental policy are characterised by a 

coalition for ecological modernization”. (JÄNICKE, 2006b, p. 58). 

 

O autor alerta para o fato de que este grupo, que ele apelida de 

modernizadores verdes, ademais de dependerem dessas capacidades estruturais, 

precisam entender e se aproveitar das oportunidades ou de fatores situacionais que 

abrem janelas de oportunidades para que tais colaborações venham a ocorrer.  

Há portanto, uma dimensão mais estrutural e permanente (fatores estáveis) 

necessária para o pioneirismo na inovação, mas não se pode perder de vista que há uma 

dimensão mais dinâmica e conjuntural, que pode ajudar ou prejudicar os esforços da 

coalizão para impulsionar os processos de inovação ambiental, o que faz com que a 

própria coalizão seja dinâmica. (JÄNICKE, 2006b, p. 58). 

Em suma, o primeiro fator relevante para que um país assuma o pioneirismo 

na inovação ambiental, é a existência deste arranjo político, que apoia esses processos 

de inovação, que tem na sua base órgãos ambientais e movimentos sociais competentes 
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e capacitado para mobilizar e engajar outros atores e setores da sociedade nas dinâmicas 

inovadoras. 

2.4.3.2 Os Fatores Estruturais 

Estudo desenvolvido por Jänicke (2006b) constata que a mera existência da 

coalizão verde não seria suficiente para promover o pioneirismo na inovação ambiental. 

Para este autor, há todo um conjunto de condições estruturais (Structural Framework 

Conditions) que seria necessário para dar sustentação às dinâmicas de inovação. 

Conforme destaca Jänicke (2006b), nos estudos realizados junto aos países 

da OCDE, aqueles que se mostraram pioneiros dispunham de condições econômicas e 

sociais bastante favoráveis, de fatores político-institucionais que favoreciam este 

ambiente e de uma base de conhecimento sólida que possibilitaria o desenvolvimento de 

novas tecnologias e processos, como também facilitaria a difusão da inovação. 

Recorrendo ao trabalho em questão, o autor assim classifica os fatores: 

a. Fatores Econômicos 

Para Jänicke (2006b), a principal característica dos países pioneiros é seu 

alto nível de desenvolvimento econômico, tendo por referência seu PIB per capita. 

Ainda conforme seus estudos, os países mais desenvolvidos, do ponto de vista 

econômico, tendem a ser pioneiros do ponto de vista da inovação ambiental, seja em 

função do maior engajamento e preocupação de seus cidadãos com as questões 

ambientais, seja por conta de disporem de recursos – financeiros e tecnológicos – para 

rapidamente responder aos desafios e demandas da sociedade. 

Na sua análise, o autor enfatiza a ideia de que a riqueza do país é 

especialmente relevante porque esta riqueza tem impactos sobre outras dimensões da 

vida social – acesso a informação, grau de educação, investimentos em novas 

tecnologias – criando o ambiente para o pioneirismo na inovação. Entretanto, sua 

análise sobre a importância do fator econômico se encerra com a afirmação de que 

embora os países mais desenvolvidos sejam fortes candidatos a serem pioneiros 

(JÄNICKE, 2006b), outras características são necessárias, abrindo assim a necessidade 

de discutir que outros fatores estruturais podem influenciar o comportamento pioneiro 

dessas nações. 
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b. Fatores Político-Institucionais 

O segundo grupo de fatores que, na visão de Jänicke (2006b), seria decisivo 

para que os países assumissem o pioneirismo na inovação ambiental relaciona-se com 

os fatores político-institucionais, os quais poderiam ser assim definidos: a estrutura do 

sistema político; o estilo da política e o fato de ser país membro da União Europeia. 

Embora o terceiro fator, ser membro da União Europeia, restrinja as 

possibilidades de ampliar o escopo da discussão para outras regiões do planeta, é 

possível traduzir tal condição para qualquer outra situação em que o território analisado 

participe de algum tipo de agrupamento que estimule ou incentive a inovação ambiental, 

uma vez que, segundo Jänicke (2006b), participar da EU é fator relevante, para sua 

análise, principalmente por conta dos tratados e diretrizes adotados por esta comunidade 

de países, o que tornaria adicionalmente vantajoso para os países-membros investir na 

inovação ambiental. 

Os outros dois fatores relacionam-se, de um lado, com quão aberto a novas 

ideias e interesses é o sistema político de uma região, como também como o sistema 

político está capacitado para a integração e a coordenação de políticas. De outro lado, 

eles estão relacionados com a capacidade que as instituições têm para promover diálogo 

e de se engajarem em redes de organizações e de comunicação de todas as categorias. A 

definição adotada para esta categoria de fatores, ainda de acordo com o autor, se 

relacionaria à já mencionada capacidade de construir uma coalizão em favor da 

inovação ambiental. (JÄNICKE, 2006b, p. 59). 

Aqui, apenas como um parêntesis nesta discussão, a relação de causalidade 

entre a necessidade de uma coalizão verde e a estrutura político-institucional que 

habilite governos e sociedades para o pioneirismo na inovação parece repetir o dilema 

anteriormente discutido quando da compreensão da boa governança e a definição dos 

elementos que constituem e contribuem para tanto.  

Independentemente desta observação, os trabalhos dos autores referidos ao 

longo do texto, ratificam mais uma das premissas que suportam a hipótese aqui 

defendida, de que características relacionadas com a boa governança – participação, 

transparência, efetividade das políticas, etc. – são elementos dos fatores políticos-

institucionais e, consequentemente, seriam variáveis que explicariam o pioneirismo na 

inovação ambiental de determinados países, vis a vis outros que apresentem condições 

socioeconômicas assemelhadas. 
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c. Fatores Cognitivos e Informativos 

Ademais dos fatores econômicos e político-institucionais, o terceiro 

elemento dos fatores considerados como estruturais por Jänicke (2006b) são aqueles 

relacionados com os aspectos educacionais e com a capacidade de pesquisa e de 

desenvolvimento tecnológico dos países pioneiros. Embora a questão educacional e os 

investimentos no desenvolvimento tecnológico tenham sido mencionados pelo autor 

quando das discussões dos fatores econômicos, o autor considera necessário enfatizar a 

importância desta questão ao afirmar: 

“Pioneers of environmental policy are characterised by high R&D 

expenditures (OECD, 2003). This may be seen as an indicator also for a 

strong national innovation system, which plays an important role for 

technology-based environmental policy approaches. Green pioneer countries 

tend to define environmental policy and sustainable development in terms of 

innovation policy and ecological modernization”. (JÄNICKE, 2006b, p. 59). 

 

A ênfase dada aos gastos com pesquisa e desenvolvimento na abertura da 

discussão dos fatores cognitivos é imediatamente minimizada pelo autor ao alertar para 

o fato de que a base de conhecimento necessária para a inovação ambiental não pode 

limitar-se à produção, uma vez que ela precisa ser difundida por um público educado. 

Neste sentido, Jänicke (2006b) conclui que uma alta capacidade de pesquisa e 

desenvolvimento, precisa estar associada a um sistema educacional eficiente e a um 

sistema de difusão de informações que não apresente restrições à inovação. 

2.4.3.3 Fatores Conjunturais 

Por fim, o autor alerta que mesmo nos países onde os fatores estruturais 

estão disponíveis para que uma coalizão verde estimule o pioneirismo na inovação 

ambiental, ainda existiriam fatores conjunturais e específicos que explicam, não apenas 

porque países tornam-se pioneiros, mas também aqueles que em determinado período 

assumem o pioneirismo, mas em outros períodos deixam de inovar e convertem-se em 

retardatários na adoção de inovações ambientais. 

Na categorização adotada por Jänicke (2006b) para estes fatores mais 

conjunturais eles ficaram assim organizados: os fatores situacionais, caracterizados 

como janelas de oportunidades que tanto criam países pioneiros, como respondem por 

boa parte dos casos em que países que foram pioneiros em determinado momento, 
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acabem perdendo o “trem da inovação”; os fatores específicos (issue-specific), quando 

um determinado país se mostra pioneiro em uma determinada questão ambiental, em 

geral como resposta para um problema ambiental específico que precisa ser enfrentado; 

e, ainda, aquilo que ele denominou de fatores estratégicos, que foram assim definidos: 

 

“Whether and how a given environmental capacity and a situative policy 

window are used depends on strategic factors, on will and skill. There are 

several options for pioneers: They may be only forerunners, reacting to 

domestic problems or certain market opportunities; in this case it is the 

adoption of the policy innovation by other countries – or the EU – that 

determines the pioneer role. Or they may act as active “pushers” (Andersen 

and Liefferink, 1997, Adresen and Agrawala, 2002), transferring their policy 

innovation to the higher level. (JÄNICKE, 2006b,  p. 62). 

2.4.4 A Relação entre os Fatores do Pioneirismo e a Boa Governança 

Uma das premissas adotadas para a presente discussão é a possibilidade de 

estabelecer uma relação de causalidade entre inovação ambiental, ou o pioneirismo 

neste quesito, como consequência da adoção dos princípios da boa governança. Visando 

este reforçar tal premissa, cabe identificar eventuais relações entre os fatores do 

pioneirismo da inovação apontados por Jänicke (2006b) e toda a discussão sobre boa 

governança realizada na primeira parte deste trabalho. 

O QUADRO 5 apresentado na sequencia, sintetiza e sistematiza as 

categorias de fatores propostos por Jänicke (2006b), ao mesmo tempo em que os traduz 

com elementos que influenciariam que uma determinada nação assumisse o pioneirismo 

na adoção de políticas ambientais inovadoras e na sua implementação. 

Quadro 5 – Fatores que Contribuem para o Pioneirismo na Inovação Ambiental. 

Fatores Relação entre os Fatores e o Pioneirismo na Inovação 

Existência de uma 

Coalizão Verde 

A existência de uma coalizão verde envolvendo movimentos ambientalistas, 

órgãos ambientais e setores modernizadores da indústria, que advogue em favor 

da inovação nas políticas ambientais é fator importante para explicar o 

pioneirismo de países nesta seara. 

Fatores Estruturais 

Econômicos 

Os aspectos relacionados à renda, ao nível educacional da população e a 

existência determinados serviços públicos podem explicar o pioneirismo na 

inovação. 

Fatores Estruturais 

Político-

Institucionais 

Um sistema político aberto a novos interesses e idéias, capaz de integrar e 

coordenar as políticas públicas, isto é, um governo forte que adote uma política 

baseada na cultura do diálogo e na construção de consenso também é fator de 

destaque. 

Fatores Estruturais 

Cognitivos. 

Os recursos investidos em pesquisa e desenvolvimento também é variável 

importante, assim como os mecanismos para a transferência e disseminação do 

conhecimento e das tecnologias desenvolvidas. 

Continua 
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Fatores Relação entre os Fatores e o Pioneirismo na Inovação 

Fatores Situacionais Aspectos conjunturais podem criar janelas de oportunidade que fazem com que 

um país ou região assuma papel de pioneirismo na inovação. 

Fatores Específicos Problemas ambientais específicos podem colocar um país na fronteira da 

inovação ambiental pela necessidade de solucionar aquele problema. 

Fatores Estratégicos O pioneirismo pode ser fruto de uma decisão política estratégica do governo. A 

escolha política que criaria as condições para que o país assumisse esse papel no 

concerto das nações. 
Fonte: Adaptado de JANICKE, 2006b, p. 57 a 62. 

 Como se observa, o autor não considera, de modo explícito, a boa 

governança como um elemento essencial para o pioneirismo de países nas questões 

ambientais, entretanto, ao tomar os princípios de boa governança analisados em tópicos 

anteriores, é possível identificar a seguinte relação entre os fatores para o pioneirismo e 

os princípios da boa governança: 

Quadro 6 - Fatores que Influenciam a Inovação Ambiental e sua Relação com os 

Princípios da Boa Governança para o Desenvolvimento Sustentável. 

Governança 

Banco 

Mundial
12

 

Governança 

Comissão 

Européia
13

 

Governança Banco 

Asiático 

Desenvolvimento
14

 

Governança na Descrição dos Fatores 

que Levam ao Pioneirismo na 

Inovação Ambiental 

Voz e 

accountability 

Accountability Accountability Coalizão Verde, com movimentos 

ambientalistas, órgãos ambientais e 

setores modernizadores da indústria, em 

favor da inovação nas políticas 

ambientais. 

Estabilidade 

Política 

Participação Participação e 

decentralização 

Efetividade do 

Governo 

Efetividade  Fator Político Institucional: Um 

sistema político aberto a novos 

interesses e ideias, capaz de integrar e 

coordenar as políticas públicas, um 

governo que adote uma política baseada 

na cultura do diálogo e na construção de 

consenso. 

Custo do 

Estado 

 Transparência 

Estado de 

Direito 

Coerência Previsibilidade 

Combate à 

Corrupção 

Abertura para o 

Diálogo. 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

Como se observa da síntese apresentada, os fatores estruturais político-

institucionais apontados como necessários para que um país assuma o pioneirismo na 

inovação ambiental, por si só, poderiam ser utilizados como uma definição sintética de 

boa governança. Cabe destacar que os fatores situacionais e estratégicos também 

poderiam ser considerados como elemento de governança, já que estão associados aos 

processos de tomada de decisão e consequente aproveitamento das janelas de 

oportunidade que aparecem para que determinados países de assumissem o pioneirismo 

nas inovações ambientais. 

                                                           
12

 Adaptado de KAUFMAN, KRAAY e ZOIDO-LOBATÓN (1999). 
13

 Adaptado de COMISSÃO EUROPÉIA (2001). 
14

 Adaptado de KANIARU E KURUKULASURIYA (2011) 
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Entretanto, como define Jänicke (2006b), estas são variáveis de ocasião, que 

explicam mais consistentemente o porquê de alguns países que possuem a estrutura 

necessária para assumir o pioneirismo não o fazem, do que para apontar eventuais 

situações em que nações, onde o pioneirismo nas inovações ambientais seria pouco 

provável, eventualmente alcançam este status. 

Assim, fica reforçada a premissa adotada, na medida em que Jänicke 

(2006b) reafirma alguns dos princípios da boa governança ao reconhecer a importância 

do compromisso com o objetivo de ser pioneiro, o que o relacionaria com coerência e 

efetividade, e chama a atenção para o imperativo de se dispor de uma coalizão que 

engaje os agentes do governo, as organizações da sociedade e setores do empresariado 

para dar base a este movimento. 

Ou seja, o pioneirismo na inovação ambiental seria uma consequência da 

boa governança, guardada a existência de outros fatores considerados pelo autor como 

determinantes para que os países assumam esta posição. Neste sentido, rompe-se com a 

circularidade da definição de boa governança, estabelece-se uma relação de causalidade 

entre as variáveis ora analisadas, de tal modo que, ajustando o que foi proposto 

anteriormente, pode-se avançar na seguinte proposição:  

 

Figura 5: Relação Causal entre a Adoção dos Princípios da Boa Governança, o 

Pioneirismo na Inovação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

Coalizão Verde e atores Político-

Institucionais (Princípios da Boa 

Governança) 

 

 

Inovação 

Ambiental 

 

Modernização 

Ecológica 

 

 

Desenvolvimento 

Sustentável Fatores Cognitivos, Fatores 

Econômicos, Fatores 

Estratégicos, Fatores 

Conjunturais. 

 

 

 

 

        

 

       Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Enquanto a discussão encaminhada por Jänicke (2006b) orienta-se para uma 

análise sobre quais os fatores que potencializariam a capacidade de determinados países 

assumirem o pioneirismo na inovação ambiental e, em função desta característica, 

conseguem induzir tendências globais para as inovações, Jacob; Volkery (2006) dão um 

passo adiante com o intuito de mapear, de forma mais objetiva, os fatores que afetam as 
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decisões dos estados em adotar as inovações ambientais, com olhar específico para as 

novas regulamentações. 

Com tal objetivo, os autores se propuseram a realizar um estudo com um 

número mais significativo de casos, voltado para identificar as determinantes do 

pioneirismo na inovação ambiental e de variáveis capazes de explicar o comportamento 

inovador de alguns países da OCDE, com o objetivo de responder às seguintes 

perguntas: 

“What kind of similarities can be found for the countries that are innovative 

leaders in climate protection? Are there any structural preconditions? Or is 

such an innovation behaviour first and foremost dependent on unstable 

factors related to the specific context and situative factors?”. (JACOB; 

VOLKERY, 2006, p. 68). 

 

Antes de avançar na discussão do referido estudo é importante destacar a 

convergência na concepção desses autores com os fatores do pioneirismo na inovação 

ambiental descrito por Jänicke (2006b), como também o reconhecimento da 

possibilidade de existência de condições estruturais, as quais se relacionariam com 

fatores situacionais ou com os contextos específicos de cada país. Igualmente, cabe 

recuperar a definição de pioneirismo por eles adotada: “We define innovation behaviour 

as the rate of first introduction or early adaption of environmental innovations in 

OECD-countries”. (JACOB; VOLKERY, 2006, , p. 68). 

Partindo desta definição de inovação ambiental os autores elegeram a 

adoção de medidas ou regulamentos relacionados com políticas de enfrentamento das 

mudanças climáticas, como variáveis dependentes de sua análise. Ou seja, para modelar 

as variáveis que explicariam o comportamento inovador, esses autores consideraram 

como parâmetro para inovação os países que primeiro adotaram as seguintes medidas: 

metas para a redução nas emissões de CO
2
; Impostos incidentes sobre fontes de energia 

com mais altas emissões de CO
2
; Quotas para a participação das energias renováveis na 

matriz energética do país; ou ainda, tarifas subsidiadas e contratos de longo prazo para 

geradores de energias renováveis (JACOB; VOLKERY, 2006). 

Uma vez definidas as variáveis dependentes, os autores selecionaram um 

conjunto de 27 variáveis que, poderiam influenciar e ajudar a operacionalizar o modelo 

conceitual de capacidade ambiental (JACOB; VOLKERY, 2006), assumindo que cada 

uma dessas variáveis influenciaria de modo positivo o comportamento inovador nas 
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políticas ambientais dos países analisados para terem esta correlação testada com bases 

estatísticas (QUADRO IV do Apêndice). 

De acordo com os autores, o grande número de variáveis selecionadas e o 

pequeno número de casos analisados os obrigou a centrar a análise naqueles fatores que 

apresentassem elevadas correlações nas primeiras etapas das análises. Apesar de tais 

restrições os autores consideraram viável avançar sua discussão por meio de uma 

análise discriminante. Para tanto, foram obrigados a ajustar o modelo, transformando a 

variável dependente (pioneirismo) em uma escala de três valores e trabalhando apenas 

com aquelas variáveis que mostraram maior correlação com o comportamento pioneiro 

dos países. Como explicam Jacob; Volkery (2006) 

 

“The small number of cases and the large number of variables requires a 

focus on those factors that revealed a particularly high relationship in the first 

step of analysis. Despite the constraints our data allow for a discriminate 

analysis. We transformed the dependent variable (pioneer) on a scale of three 

values (early adaptor, late adaptor, laggard) with each group encompassing 

the same percentile. For the independent variables (integration, 

elec_threshold, gov_eff, env_group, dow_jones_sd, ren_energy_cap, 

env_agree, dirties_gdp, gdp_cap), the missing variables were replaced by the 

mean value of each variable”. This is necessary in order to prevent that cases 

will be excluded from analysis because the computation of the discriminate 

function requires values for each variable. The variables with the added 

values reveal, of course, strong correlation with the variables they are derived 

from. Furthermore, the correlations with the dependent variable remain 

significant although they become a little weaker”. (JACOB; VOLKERY, 

2006, p. 84). 

Em que pese o fato de que as variáveis selecionadas tenham elevada 

capacidade de explicar o comportamento pioneiro para países da OCDE, principalmente 

para países europeus, o trabalho desenvolvido por Jacob; Volkery (2006), para o 

presente estudo, serve de base para se construir hipóteses de possíveis variáveis a 

explicar o comportamento pioneiro de outros níveis de governo. No quadro 7, de acordo 

com Jacob; Volkery, (2006, p. 88) estão listadas as 9 variáveis altamente 

correlacionadas com o comportamento pioneiro e a dimensão com a qual elas se 

relacionam:  

Quadro 7 - Variáveis Altamente Relacionadas com Pioneirismo na Inovação e as 

Dimensões que Representam. 

Variáveis Altamente Correlacionadas Dimensões 

Alto grau de corporativismo (integração);  

A efetividade governamental;  

Atores com Poder de Veto 

Cláusula de barreira eleitoral pouco restritiva Abertura do Sistema Político 

continua 
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Variáveis Altamente Correlacionadas                     Dimensões                     cont. 

Elevado grau de participação da população em 

movimentos ambientais  

Influência de ONG ambientalistas      

 

Participação no Índice Dow Jones de Sustentabilidade 

Baixa participação das empresas “sujas” no PIB 

Influência de Negócios Verdes 

O PIB per capita Fatores Econômicos 

Elevado volume de investimentos per capita em 

empreendimentos de energia renovável 

Sistema de Apoio à Inovação 

                                                    

Participação nos acordos ambientais internacionais. Força da participação em arenas internacionais 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

Os autores alertam que os resultados observados podem estar enviesados 

pelo fato de que as inovações selecionadas como variáveis dependentes do modelo estar 

relacionadas com a questão das mudanças climáticas. Tanto assim que nas conclusões 

apresentadas para o estudo, Jacob; Volkery (2006) informavam que havia a necessidade 

de aprofundar o estudo incorporando outras questões ambientais relevantes, como por 

exemplo, a política de resíduos sólidos. Nas palavras dos autores 

“We expect the capacities for environmental policy innovations to be issue 

specific. This implies that a country may be a front runner in e.g. climate 

protection policies, but it is a laggard in e.g. chemical or waste policies. This 

may be due to differences in administrative competencies due to trajectories, 

to a specific problem structure that is different for a given country, to 

variances in the configuration of actors among the different policy arenas. To 

explore the importance of such factors, the refined model will be tested for 

policy in other issues of environmental protection, e.g. nature protection, 

chemical policy, waste policy, etc. (JACOB; VOLKERY, 2006, p. 89). 

 

Mais uma vez, menos relevantes que as conclusões ou que as variáveis 

utilizadas pelos autores para montar um modelo para os fatores que explicariam o 

comportamento inovador de países, as principais contribuições do trabalho em questão 

para avançar nas discussões sobre um modelo para o desenvolvimento de capacidades 

institucionais para a boa governança do desenvolvimento sustentável são de natureza 

metodológica. Especialmente, a utilização da análise discriminante para identificar as 

variáveis que explicam o tal comportamento e, a partir daí, a possibilidade de definir um 

modelo de ação para o fortalecimento institucional dos municípios cearenses. 

2.5 Inovação Ambiental ao Nível dos Governos Municipais 

O que se pretende discutir, ao longo deste capítulo, é possibilidade de 

traduzir a discussão sobre pioneirismo na inovação ambiental para os governos 

municipais, como subsídio para a discussão sobre boa governança e desenvolvimento 

local sustentável.  
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Neste sentido, cabe ressaltar o relevante papel que os governos locais 

podem assumir na promoção da inovação, em geral, e da inovação ambiental em seus 

territórios, afirmação que se coaduna com a importância estratégica dos governos locais 

para a promoção do desenvolvimento sustentável. Para tanto, pode-se recorrer ao estudo 

realizado por Fimm (2000) junto a vários governos locais na Austrália, em que o autor 

reconhece a importância desta instância de governo nos processos de inovação em seus 

territórios, afirmando que 

 
“By their very nature local governments have a direct and immediate impact 

on the communities they serve. The way in which local government 

organisations innovate and change determines the impact on local economic 

and community development. As the level of government mandated with the 

responsibility of ensuring basic local services are provided and maintained 

local government’s ability to reform and change is central to long term 

community success”. (FIMM, 2000, p. 1). 

 

A questão subsequente refere-se ao que se compreende por inovação 

ambiental para a realidade municipal, haja vista que, na perspectiva dos autores 

anteriormente estudados, a busca pela inovação ambiental tanto se relacionaria com as 

respostas às demandas e pressões da sociedade; ao interesse de estar à frente de 

transições e inovações no mercado global; e ainda, o interesse de determinados países 

em assumir uma posição influente nas arenas e nas definições das políticas ambientais 

internacionais. (Jänicke, 2006b; Jacob; Volkery, 2006). 

Para Fimm (2000), outros seriam as razões que motivariam os governos 

municiais a investirem na inovação de suas organizações, práticas, processos e serviços. 

Ainda tendo por referência o estudo realizado junto aos conselhos locais da Austrália, o 

autor parte de outra premissa, ao afirmar que 

 

“The research assumes that, over time, local government organisations must 

achieve a minimum level of innovation if they are to effectively manage 

economic and community development issues. Understanding the nature of 

innovation in local government will be essential if they are to effectively 

manage these issues”. (FIMM, 2000, p. 2). 

 

Se o que motiva os governos locais a adotar uma postura inovadora, em 

termos das suas práticas gerenciais é a necessidade de responder de modo mais eficiente 

à população, aprimorando seus serviços e práticas, ou a mera necessidade de cumprir 

com exigências estabelecidas por outras instâncias de governo para se tornarem 

elegíveis para a captação de financiamento externo, a maior parte dos estudos realizados 

sobre a temática parece apontar para a necessidade de reafirmar a compreensão da 
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inovação mais como um processo de tradução e de customização de práticas já 

existentes, do que de criação ou invenção de novos processos, normas ou práticas. 

Seguindo esta linha de raciocínio, em trabalho voltado para testar um 

modelo para estimar a capacidade dos governos municipais para a gestão da inovação, 

envolvendo mais de cinquenta municipalidades da região de Chicago, nos Estados 

Unidos, Nelson, Woods; Gabris (2011) adotam uma definição para inovação que 

alberga, não apenas a ideia de invenção, mas também considera como tal as mudanças 

organizacionais voltadas para melhorar o desempenho do governo, conforme 

argumentam, esta posição 

“is consistent with the perspective of many public administration scholars 

and is accurate when describing most municipal innovations. Although the 

adoption of policies and programs based on “best practices” of other 

municipalities is common, rarely can a municipality borrow those ideas 

without modification. Often, municipal innovations require a great deal of 

customization to meet the needs of a specific organization, to pass legal 

muster, and to receive support from important internal and external 

stakeholders”. (NELSON, WOODS; GABRIS, 2011, p. 303). 

 

Igualmente importante para a discussão em tela, é que, para estes autores, 

tendo por referência o modelo de análise adotado, seria possível adotar este 

entendimento para propor um modelo em que relaciona a capacidade institucional dos 

governos municipais com sua propensão a aplicar soluções inovadoras e buscar sua 

efetividade. Ou seja, os municípios que inovam são aqueles que, de acordo com este 

modelo, apresentariam a melhor “capacidade institucional”. 

Aqui também cabe resgatar, mais uma vez, a concepção Schumpeteriana de 

inovação e sua distinção conceitual daquilo que ele considera de invenção. Para ele, 

assim como para os pesquisadores de Chicago, o inovador não é necessariamente aquele 

que inventa uma solução nova – seja norma, tecnologia ou produto – mas aquele que 

consegue operacionalizar a invenção, colocando-a em prática e, com isto, contribuindo 

para o desenvolvimento econômico. O estudo desenvolvido por FIMM (2000) na 

Austrália vem confirmar esta proposição, já que para este autor: 

 

“Innovation is as much about the way new ideas and products are brought to 

effect as it is about the uniqueness of the original concept. The difference 

between innovation and invention is an important distinction for this 

research. Local governments do not have to have invented a new product or 

service to be innovative. What the case studies reveal is that the process of 

improvement leading to sustained economic and community benefit in this 

sphere of government is a far more important innovative process. Their 

innovation is in recognising the application and implementing it in their 

organization”. (FIMM, 2000, p. 3). 
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Mais adiante, ainda em referência ao estudo desenvolvido no país da 

Oceania, o mesmo autor (FIMM, 2000) reafirma a concepção de que adotar soluções 

que outros governos adotaram, adaptando-as às particularidades de suas organizações e 

necessidades, deve ser reconhecida como uma atitude inovadora e vai mais além ao 

reconhecer a importância de que os governos locais busquem essas fontes para inovação 

externamente. (FIMM, 2000, p 10). 

A adoção de uma postura inovadora, por parte dos governos locais, 

considerando as experiências internacionais é, segundo os autores visitados, uma 

consequência da necessidade que os governantes têm de oferecer serviços e soluções 

mais eficientes para uma sociedade cada vez mais exigente e demandante. Esta postura 

é fortemente baseada na capacidade que os governos locais têm de aprender e adaptar 

experiências de outros governos e outras localidades às suas necessidades específicas; e, 

depende da capacidade instalada dos governos locais para aprender com tais estímulos e 

desafios. (FIMM, 2000, p. 9). 

Quando da discussão sobre os fatores que contribuem para que os governos 

locais assumam uma postura inovadora, um primeiro aspecto que chama a atenção é o 

fato de que as análises sobre inovação ambiental, na ótica dos municípios brasileiros, 

assumem de contornos e perspectivas diferenciadas, a depender das condições políticos-

institucionais de cada município; da ótica a partir da qual se estrutura o conceito de 

inovação; e, até mesmo, dos diferentes momentos históricos e políticos em que se 

procede esta análise. 

Tomando uma breve revisão das discussões sobre inovação em governos 

municipais conduzidas na última década do Século XX, período concomitante às 

discussões relacionadas à disseminação dos princípios do desenvolvimento local 

sustentável e da Agenda 21 Local, é possível encontrar autores que enxergam a 

inovação ambiental como uma faceta ou consequência da orientação político-ideológica 

dos governos municipais, associando-as aos governos democrático-progressistas de 

então. Para uma dessas pesquisadoras 

 
“(...) define-se o processo de inovações ambientais, a partir das experiências 

que vêm sendo conduzidas, por governos democrático-progressistas, desde 

meados da década de 70, as quais apontam mudanças qualitativas nas 

relações e práticas do governo local no Brasil. Estas indicam o rompimento 

com alguns traços predominantes até então, dentre os quais: a 

dependência⁄subordinação às esferas federal e estadual; as relações de 

aproximação com o poder econômico e as elites locais, via mecanismos 

informais e obscuros; e, em contrapartida, uma relação de distanciamento 

mesclada por ações de caráter paternalista e clientelista no que se refere às 
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classes subalternas. Para além dos fatores já citados, de ordem institucional e 

econômica, esse processo resulta da (re)emergência de novos atores sociais e 

políticos – movimentos sociais, organizações da sociedade civil, partidos – os 

quais possibilitam a produção e difusão de um ideário democrático, calcado 

nos direitos de cidadania e de ampliação da democracia (MOURA, 1990), 

propugnando uma redefinição das relações Estado-Sociedade”. (MOURA, 

1993, p. 447). 

 

 

O trabalho produzido por Moura (1993) entende como inovação ambiental o 

enfrentamento de uma série de mazelas da gestão pública brasileira (corrupção, 

clientelismo, paternalismo...) e a disseminação de práticas democráticas nas relações 

com a sociedade e entre os entes da Federação. São aspectos que estão considerados nas 

diversas abordagens sobre boa governança e o desenvolvimento sustentável discutidas 

ao longo deste texto. Entretanto, não avançam na qualificação de outros fatores 

explicativos de uma atitude inovadora por parte dos governos locais, já que a inovação 

seria fruto da escolha político-ideológica, não da capacidade do aparelho de Estado. 

Ao mesmo tempo em que Moura (1993) apresentava seu entendimento 

sobre inovação ambiental, o trabalho de Leal Filho (1994) que avaliou a experiência de 

planejamento em dois municípios catarinenses procurava identificar eventuais relações 

entre as inovações institucionais ocorridas no processo de elaboração dos planos 

municipais no período, procurando verificar se tais inovações seriam compatíveis com 

os fundamentos do planejamento do desenvolvimento sustentado, tais como a 

participação democrática da sociedade e com os arranjos institucionais descentralizados. 

De acordo com o pesquisador 

 

“O recorte analítico adotado no presente trabalho procura utilizar as 

abordagens do planejamento estratégico e participativo no setor público, 

como instrumentos inovadores para práticas do planejamento municipal, 

voltados para a perspectiva do desenvolvimento municipal sustentado. Tais 

abordagens representam aqui o "modus operandi" do planejamento do 

desenvolvimento municipal sustentado, à medida que se compatibilizem com 

os condicionantes (Sachs, 1986a) e algumas dimensões pré-estabelecidas 

(Sachs, 1986a)”. (LEAL FILHO, 1994, p. 35). 

 

Para este autor, embora as inovações relacionadas com as condicionantes do 

desenvolvimento sustentável tragam elementos similares àqueles defendidos por Moura 

(1993), a ênfase de sua discussão está na inovação das organizações e das instituições, e 

não na escolha político-ideológica do governante ou do partido em cargo da gestão 

municipal naquele momento específico. (LEAL FILHO, 1994, p. 36) 

Esclarece, adicionalmente, que tais inovações institucionais no 

planejamento municipal com foco no desenvolvimento sustentado exigem uma 
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complexa adaptação de leis, normas, valores, tecnologias, ações e arranjos 

organizacionais e, consequentemente, o esforço de verificar a ocorrência dessas 

inovações seria relevante “pelo fato de possibilitar a criação de um espaço público de 

envolvimento da sociedade local nos processos de tomada de decisão, bem como a 

realização de empreendimentos associados a interesses pluralistas de um variado grupo 

de atores sociais”. (LEAL FILHO, 1994, p. 37). Na sua visão, para o caso específico em 

análise, a inovação institucional seria 

 
“a formação de novos arranjos institucionais no sistema de planejamento 

municipal, a partir da abertura de canais de participação à sociedade civil, e 

da introdução da visão estratégica de gestão na administração pública; neste 

estudo nos municípios de Palhoça e São Bonifácio, em Santa Catarina”. 

(LEAL FILHO, 1994, p. 69). 

 

Interessante observar que as análises de Moura (1993) e a de Leal Filho 

(1994), embora partam de premissas distintas, com a primeira relacionando este 

movimento a uma escolha de natureza ideológica e o outro a uma escolha de caráter 

institucional, em ambas a análise centra-se nas transformações nas relações entre o 

Estado e a Sociedade, o que permitiria relacionar os processos de inovação ambiental 

aos esforços de governos e sociedades de estabelecerem mecanismos de construção 

conjunta de políticas, programas e estratégias que, ao fim, conduziriam para o 

desenvolvimento local sustentável. 

Alguns anos depois, em estudo em que discutem a importância do porte dos 

municípios na adoção de experiências inovadoras para a democratização do poder local, 

tendo como referência a gestão das políticas de saúde, Bloch; Balassiano (2000) 

defendem a importância dos fatores locais no processo de inovação, face às 

especificidades de cada realidade local. Para esses autores, essas “especificidades 

devem ser levadas em conta, através de projetos que visem à articulação entre governo e 

atores locais e a negociação entre os diversos atores na busca do interesse público” ao 

mesmo tempo em que defendem que o “município também pode ser visto como espaço 

de transformação social, através de iniciativas que visem uma melhor prestação dos 

serviços à população e que estimulem o desenvolvimento local”. (BLOCH; 

BALASSIANO, 2000, p. 151). 

Os autores reconhecem que a superação dos problemas locais depende da 

adoção de formas criativas e de experiências inovadoras, com a participação da 

população na gestão municipal visando a implementação de políticas sociais que 

melhorem a qualidade de vida das pessoas. Neste sentido, ainda de acordo com esses 
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autores, as “prefeituras têm a responsabilidade de estimular a organização popular, 

através de iniciativas que permitam o acesso da população às informações, 

possibilitando o acompanhamento e a fiscalização dos projetos governamentais, e que 

contribuam para o florescimento de uma nova cultura política”. (BLOCH; 

BALASSIANO, 2000, p. 152). 

As inovações esperadas, como parte do processo de democratização, são 

dependentes de uma cultura local capaz de gerar projetos e lideranças com perfis 

inovadores no governo e na sociedade. Daí se originam, na gestão pública, inovações de 

natureza estrutural, tais como fóruns, conselhos, grupos-tarefa e consórcios, quanto 

novas expressões da liderança e da gerência contemporâneas, exemplificadas pelos 

prefeitos empreendedores e pelos gestores de projetos e organizações.  

Os autores, então, recorrem a Fischer (1996, p.16-9 apud BLOCH;  

BALASSIANO, 2000, p. 152) para relacionar esta “capacidade de liderança ao conceito 

de governance, entendido como um conceito “que compreende não apenas a substância 

da gestão, mas a relação entre os agentes envolvidos, a construção de espaços de 

negociação e os vários papéis desempenhados pelos agentes no processo”. (BLOCH;  

BALASSIANO, 2000, p. 152). 

Ao fim da análise, os autores concluem que, no “âmbito da inovação, a 

variável de primeira ordem mais expressiva foi a dimensão gerencial (0,65)”, 

permitindo concluir que “o fator que mais está influenciando a inovação é sua dimensão 

gerencial, enquanto a dimensão assistencial tem pouca influência na caracterização da 

inovação/gestão”. (BLOCH; BALASSIANO, 2000, p. 160). Os resultados também 

permitiram concluir que a “categoria inovação na gestão, por sua vez, está sendo 

caracterizada principalmente pela dimensão gerencial em todos os seus indicadores — 

impacto das demandas recebidas, utilização de instrumentos para captar estas demandas, 

parceria e apoio técnico — e pela prestação de contas ao CMS
15

 ou associação de 

moradores, assim como pela influência do CMS na elaboração do orçamento...”. E 

mais, 

 

“Como existe forte correlação entre gestor e inovação, pode-se dizer que a 

participação em eventos setoriais e em entidades representativas dos 

secretários de Saúde, a experiência em função de direção em órgão público e 

a experiência como secretário de Saúde estão muito correlacionadas à 

inovação na relação Estado-sociedade, ou seja, em uma maior participação e 

                                                           
15

 Conselhos Municipais de Saúde.  
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controle social na gestão, através da prestação de contas ao CMS e à 

associação de moradores e da influência do CMS na elaboração do 

orçamento, e principalmente em inovações de caráter gerencial, através da 

utilização das demandas da população na gestão, de instrumentos para 

receber estas demandas, de parcerias com outros municípios (consórcios 

intermunicipais), de programas com outros setores municipais, de convênios 

com instituições de ensino e pesquisa”. (BLOCH; BALASSIANO, 2000, p. 

161). 

 

O estudo de Bloch e Balassiano (2000) traz novamente à tona, a discussão 

quanto ao papel da liderança – no caso do gestor da Secretaria Municipal de Saúde – 

como catalisador dos processos de inovação. Inovações essas que, de modo geral, estão 

relacionadas à democratização dos sistemas de tomada de decisão e de prestação de 

contas das políticas públicas locais, com a consequente ampliação da participação dos 

atores sociais nesses processos. 

O trabalho também reconhece a importância do investimento em ocasiões 

em que se promova a troca de experiências entre os gestores e os governos municipais 

como forma de disseminar a adoção de condutas inovadoras entre os gestores locais. 

Mas esta conclusão não apenas reforça fenômenos já observados em experiências 

anteriores, quando o benchmarking foi utilizado como referência para orientar ações de 

natureza inovadora em governos locais da Austrália, como também reafirma a ideia de 

que a customização, adaptação e adoção das experiências inovadoras de uma localidade 

em outra também se constitui em característica marcante dos processos de inovação dos 

governos municipais brasileiros.  

Esta foi a tônica da maior parte dos esforços de disseminação de práticas de 

inovação ambiental junto aos governos municipais, naquilo de Jänicke; Jörgens (2006) 

denominaram como Processo Rio de disseminação de um novo modelo de governança 

para o desenvolvimento sustentável, com as limitações já reconhecidas em termos de 

sua efetividade.  

Ganhava força, neste sentido, o imperativo de uma maior integração entre as 

inovações ambientais e os processos de estímulo à inovação tecnológica, a partir do 

reconhecimento do papel que a inovação – latu sensu – poderia ter na conciliação de 

interesses aparentemente conflitantes, entre a busca do retorno econômico por parte das 

empresas, os limites da natureza e os interesses da sociedade local.  

Para ficar em alguns poucos exemplos deste novo cenário, em trabalho 

realizado por Costa, Nunes e Lustosa  em (2012, p. 195) com o objetivo de “apresentar 

e aplicar a metodologia de construção de indicadores municipais de gestão ambiental” 

com o “intuito de visualizar políticas públicas que promovam o desenvolvimento da 
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economia local a um nível sustentável” , os autores reconhecem de que embora as 

políticas governamentais de fomento aos Arranjos Produtivos Locais (APL) levassem 

em conta a inserção social e a sustentabilidade ambiental, em seus processos de 

planejamento os “arranjos fomentados por políticas de governos geram impactos sociais 

e ambientais localizados” os quais, na perspectiva dos autores “assumem uma dimensão 

localizada importante, tanto na depleção de recursos naturais, quanto na poluição local” 

(COSTA, NUNES e LUSTOSA, 2012, p. 180.) de tal maneira que 

 

“Dados os atuais níveis de poluição, sejam locais ou globais, e a acelerada 

depleção dos recursos naturais, faz-se cada vez mais urgente a mudança do 

atual padrão tecnológico para um padrão mais ecologicamente correto, por 

meio da adoção de inovações ambientais, que incluem aspectos 

organizacionais, produtivos, mercadológicos e tecnológicos, a fim de 

minimizar os impactos ambientais das atividades econômicas”. (COSTA, 

NUNES; LUSTOSA, 2012, p. 180). 

 

Fica evidente a preocupação em compreender a inovação como um processo 

que articula o fortalecimento da capacidade institucional dos governos municipais, 

especialmente dos órgãos gestores das políticas ambientais, com a ampliação dos canais 

de diálogo e com a participação dos movimentos e organizações sociais na gestão das 

políticas municipais de desenvolvimento. 

Esta concepção encontra paralelo nos resultados observados por Nelson, 

Woods;  Gabris (2011) em seus estudos sobre inovação nas municipalidades da região 

de Chicago. Baseado na literatura disponível, os autores adotam como premissa o fato a 

capacidade para a inovação gerencial dos governos locais seria função de três fatores 

que poderiam ser relacionados com dimensões da governança já discutidos, 

especificamente: 

“Findings in existing literature support the notion that a functional 

relationship between council and staff, cohesive staff team management, and 

credible and democratic administrative leadership create the organizational 

climate conducive to more innovation attempts and successful innovation 

adoption. These three factors collectively create the total innovation 

management capacity of the local government”. (NELSON; WOODS; 

GABRIS, 2011, p. 303). 

 

Entretanto, na conclusão de seus experimentos, considerando respostas aos 

questionários aplicados junto a 220 gestores de órgãos municipais, os autores 

observaram resultados mistos (“mixed results”) para as hipóteses adotadas, uma vez que 

o modelo proposto mostrou consistência para explicar o número de inovações adotadas 

pelos governos locais, mas não sua efetividade. 
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Ou seja, assim como nas discussões anteriores, os resultados observados 

para o caso norte americano mostram a importância e a possibilidade de capacitar os 

governos locais para a inovação gerencial, considerando o aprimoramento nas relações 

entre as Câmaras Municipais e os Executivos Municipais (“concil-staff funcionality”) 

como caminho para aumentar o número de inovações gerenciais adotadas. Entretanto, 

os autores não encontraram igual resultado em termos da efetividade das inovações. Isto 

é, as inovações até eram adotadas pelos governos locais, mas não necessariamente 

conseguiam ser efetivas em seus resultados. Esta aparente contradição poderia ser 

explicada pelo fato de que  

 

“… even municipal administrators in organizations with high innovation 

management capacity may be challenged to overcome the obstacles faced by 

implementing an innovation that involves many participants, decision points, 

and clearances inside and outside the municipality. Successful 

implementation would require not only council-staff functionality, cohesive 

departmental manager teamwork, and managerial leadership, but the 

involvement and cooperation of and between city employees; teamwork 

between rank-and-file employees in one department or across departments; 

collaboration between municipal officials and citizens; and the participation 

in and management of networks that include officials from other 

governments, for-profits, and/or nonprofits”. (NELSON; WOODS; GABRIS, 

2011, p. 318 e 319). 

 

Quando a estes achados se soma o fato de que a modelagem proposta 

Nelson, Woods e Gabris (2011), variáveis como renda per capita, tipo de governo e taxa 

de desemprego foram “controladas”, constata-se que, aqui também, reconhece-se a 

importância da existência de uma forma coalizão para a inovação, como também da 

existência de condições ou fatores estruturais que deem suporte aos processos de 

inovação ambiental de forma sustentável, sem perder de vista a importância relativa de 

fatores conjunturais para a inovação.  

Logo, é possível defender, como premissa para este trabalho que, também 

para os governos municipais, o pioneirismo na inovação ambiental pode ser adotado 

como critério para avaliar o compromisso desses governos com a questão ambiental e, 

consequentemente, com o desenvolvimento sustentável. Também que se pode buscar, 

por aproximação, os fatores conjunturais e estruturais que explicariam o comportamento 

inovador de um governo municipal. 

Entretanto, se é possível e razoável defender a aplicabilidade da ideia do 

pioneirismo na inovação como uma possível evidência da boa governança ambiental 

dos governos municipais, as variáveis que Jacob e Volkery (2006) adotaram para 
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construir o modelo para explicar a propensão de determinados países assumirem o 

comportamento pioneiro, ou mesmo aquelas adotadas por Nelson, Woods e Gabris 

(2011) para dimensionar a capacidade dos governos de gerenciarem a inovação, 

precisam ser ajustados para a realidade local brasileira, tanto em termos da variável 

dependente a adotar (aquela que evidenciaria o pioneirismo na inovação ambiental) 

como do conjunto de variáveis que poderiam explicar tal comportamento. 

2.5.1 Variáveis e Fatores do Pioneirismo na Inovação Municipal 

Nos estudos desenvolvidos por Jacob e Volkery (2006) e Jänicke (2006b), 

os fatores que explicam o pioneirismo dos governos na adoção de uma postura 

inovadora de caráter pioneiro podem ser organizados em dois grupos: os fatores de 

natureza estrutural e os fatores de natureza situacional, ademais da necessidade de uma 

coalizão verde fortalecida. 

Enquanto os fatores estruturais podem ser organizados em sócio-

econômicos, político-institucionais e cognitivos; os fatores conjunturais podem ser 

relacionados a aspectos situacionais, que são janelas de oportunidade para uma ação 

pioneira; temas específicos, que nascem da existência de condições ou problemas 

específicos que exigem que o país inove para dar resposta a uma questão emergente; ou, 

a uma dimensão estratégica que, se relaciona às escolhas políticas dos países e de suas 

lideranças. 

No caso do trabalho desenvolvido por Fimm (2000), o autor, depois de 

analisar as quatro municipalidades
16

 que haviam sido premiadas por sua atitude 

inovadora naquele ano, aponta três importantes fatores que contribuíram para este 

resultado: o foco em questões específicas das comunidades (fator específico); a 

capacidade de aprender coisas novas (fator cognitivo-informativo); e, organizações 

flexíveis e funcionais (fator político-institucional).  (FIMM, 2000, p. 25) 

Em seu trabalho na região de Chicago, Nelson, Woods e Gabris (2011) 

avançaram mais que seu colega australiano ao propor um modelo de capacitação para o 

gerenciamento da inovação por parte dos governos municipais. De acordo com esses 

autores, a capacidade de um governo local para a gestão da inovação dependeria de uma 

boa relação entre o conselho local e a burocracia municipal (staff); da qualidade da 

gestão da equipe (staff); e, da capacidade da liderança.  

                                                           
16

 Na realidade, os conselhos locais, já que no sistema australiano – como na maior parte dos países 

parlamentaristas – o governo local é da competência de um “council”.  
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A partir deste modelo os autores propuseram as seguintes hipóteses de 

trabalho: a primeira que haveria uma relação estatística positiva entre o número de 

inovações relatadas pelos gestores e o nível de capacidade da a gestão da inovação 

percebido, controlando-se os resultados para a renda per capita, a taxa de crescimento 

da população, aspectos relacionados com a governança local e a taxa de desemprego; e, 

a segunda e que esta relação também se apresentaria entre o grau de efetividade das 

inovações declarado pelos gestores e o mesmo índice, controlando-se as mesmas 

variáveis externas, uma vez que para eles: 

 

“Socio-economic conditions influence the adoption of innovation practices 

(Moon & deLeon, 2001; Damanpour & Schneider, 2006; Walker, 2008); 

thus, the authors used the unemployment rate and per capita income as 

control variables. Damanpour and Schneider found a positive relationship 

between population growth and municipal innovation. Form of government 

and other institutional features—non-partisan elections, organization size, 

and number or municipal employees—appear to be related to innovation 

adoption (Kearney, Feldman, & Scavo, 2000; Moon & deLeon, 2001; 

Damanpour & Schneider, 2006, 2009). Finally, the authors used home rule 

status as a control variable because we believe that home rule cities innovate 

more often and effectively than non-home rule municipalities because home 

rule cities have more fiscal and regulatory options than do non-home rule 

municipalities”. (NELSON; WOODS; GABRIS, 2011, p. 311). 

 

Em suas conclusões os autores declaram ter encontrado uma correlação 

positiva entre a taxa de adoção de inovações por parte dos municípios, assim como o 

fato de que quanto mais alta a taxa de desemprego, maiores são as tentativas de inovar. 

De outro lado, os resultados apontam que as comunidades que têm “home rule” são 

mais inovadoras do que aquelas que não se encontram nesta condição, mas que a forma 

de governo e o ritmo de crescimento da população não apresentaram relação 

significativa com a taxa de inovação (NELSON; WOODS; GABRIS, 2011, p. 314). 

Do conjunto de variáveis adotado pelos autores americanos para testar seu 

modelo de gestão da inovação extraem-se informações importantes para discutir as 

variáveis que poderiam conformar um modelo de inovação ambiental para os 

municípios brasileiros, ajustando-se à proposta de traduzir os fatores estruturais em 

indicadores socioeconômicos, gerenciais e demográficos.  

Voltando os olhares para as especificidades dos municípios brasileiros, 

pode-se recorrer, mais uma vez, ao estudo de Bloch e Balassiano (2000) como uma 

aproximação dos processos de inovação nos governos municipais. Desde pronto, não se 

pode perder de vista que em suas conclusões a dimensão gerencial, ou seja, suas 

características de natureza organizacional e institucional, os resultados observados 



118 
 

apresentaram forte relação desta variável com o processo de inovação nas políticas de 

saúde, destacando-se entre os fatores observados pelos pesquisadores, conjunto de 

instrumentos e práticas que se relacionam com os princípios da boa governança. 

Por outro lado, ainda de acordo com o artigo em questão, o “porte do 

município”, uma das variáveis que hipoteticamente poderia explicar as dinâmicas 

inovadores de uns municípios em relação a outros, apresentou baixo poder de 

explicação, levando a presumir que variáveis demográficas ou de natureza geográfica 

seriam pouco relevantes neste processo. 

Sem acatar ou descartar qualquer uma das conclusões e hipóteses até aqui 

analisadas, o conjunto das observações consideradas permite que se forme uma ideia 

sobre o conjunto das variáveis e dos aspectos que precisaram ser levados em conta no 

desenho de um modelo que explicassem o pioneirismo na inovação nos municípios 

brasileiros, envolvendo aspectos sociais, demográficos, econômicos, políticos, 

gerenciais, locacionais, entre outros. 

As digressões realizadas com base nas experiências dos vários autores 

revisados ao longo deste capítulo mostram-se convergentes com os fatores explicativos 

para o pioneirismo da inovação defendidos por Jacob e Volkery (2006) e Jänicke 

(2006b), que de modo sintético poderiam ser expressos como na Figura 6 a seguir. 

 

Figura 6 - Fatores Explicativos do Pioneirismo na Inovação Ambiental. 

 

Pioneirismo na 

Inovação Ambiental ƒ 
Coalizão 

Verde + Fatores 

Estruturais + Fatores 
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Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

  

Considerando, entretanto, que o objetivo do presente trabalho é identificar, 

junto aos governos municipais, indicadores de capacidade para a boa governança do 

desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, tendo presente que os fatores 

conjunturais são, por definição, efêmeros em sua atuação e exógenos às organizações 

governamentais municipais, não faz sentido aprofundar as discussões com relação a este 

conjunto de fatores, ainda que reconhecendo sua importância para os processos 

inovadores. 
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Assim, os esforços do estudo devem se concentrar sobre os fatores mais 

permanentes a justificar o pioneirismo da inovação: a coalizão de forças políticas 

necessárias para dar sustentação a este processo e os fatores socioeconômicos, político-

institucionais e da base de conhecimento que criam a estrutura necessária para que a 

inovação possa acontecer. De sorte que a proposição anteriormente representada 

(FIGURA 6) passaria para a seguinte conformação (FIGURA 7): 

 

Figura 7 - Fatores do Pioneirismo na Inovação Ambiental Objetos da Estratégia de 

Capacitação Institucional dos Governos Municipais. 
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 Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

  

Onde Ɵ representa o conjunto de fatores de natureza conjuntural, sejam eles 

situacionais, estratégicos ou específicos que, embora tenham poder explicativo sobre o 

comportamento pioneiro dos governos municipais, não serão considerados para o 

desenho de uma eventual política de capacitação.  

A premissa adotada para justificar esta opção e para avançar na presente 

discussão é a de que, via de regra, essas oportunidades e especificidades incidem de 

forma relativamente equitativa sobre todos os casos analisados e que os diferentes 

resultados esperados derivariam dos fatores estruturais que seriam diferentes em cada 

municipalidade, de sorte que estas variáveis teriam efeitos de “constante” para todas as 

situações. 

Com isto em mente e com o intuito de caminhar para a conclusão desta 

discussão, cumpre, depois de relacionar os fatores do pioneirismo da inovação com o 

desenvolvimento sustentável, estabelecer a relação entre esses fatores e os princípios da 

boa governança, tendo por base a proposição e na apresentada na Figura 6, de tal modo 

que tais princípios fossem destacados como variáveis explicativas da inovação 

ambiental, como tentado no modelo apresentado na Figura 8. 
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Figura 8 - Fatores do Pioneirismo na Inovação Ambiental Objetos da Estratégia de 

                 Capacitação Institucional dos Governos Municipais, com Destaque para a  

                 Boa Governança. 

 

 

Pioneirismo 

na 

Inovação 

Ambiental 

ƒ 
Coalizão 

Verde 

Fatores 

Político 

Institucionais + 
Fatores 

Econômicos 

Fatores 

Cognitivos 
* Ɵ 

Boa Governança 
Outros Fatores 

Estruturais 
 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

Ou seja, o pioneirismo na inovação ambiental seria função da boa 

governança, que estaria relacionada com os elementos da coalizão verde e com os 

fatores políticos-institucionais definidos por Jänicke (2006a). O pioneirismo também 

seria função dos demais fatores estruturais considerados na modelagem apresentada 

anteriormente, que se relacionam com aspectos socioeconômicos dos municípios, com 

os investimentos em desenvolvimento e difusão de tecnologias e, eventualmente, com 

aspectos de natureza demográfica que poderiam afetar a capacidade dos governos 

municipais de inovar. 

2.5.2 O Papel dos Líderes e a Liderança nos Processos de Inovação 

Antes de concluir a presente discussão, é imprescindível um parêntesis para 

dedicar atenção ao papel dos lideres na condução desses processos. Nas discussões 

propostas por Jänicke (2006a) e também na modelagem desenvolvida por Jacob e 

Volkery (2006) o papel do líder no pioneirismo ambiental não é negado, mas está 

arrolado entre as muitas variáveis de natureza situacional (situative factors) que são 

elencados ao longo da discussão. Considerando que a emergência de uma liderança 

comprometida com a questão ambiental é mais uma daquelas janelas de oportunidade 

que os países assumam a vanguarda da inovação ambiental. 

A opção por não colocar tanta ênfase no papel que uma liderança 

individualmente pode desempenhar ao se comprometer com o pioneirismo na inovação 

para o meio ambiente pode estar tanto na dificuldade de estabelecer uma relação 

consistente entre os resultados observados e a ação dos líderes; como da dificuldade, do 

ponto de vista teórico, de suportar esta afirmação, haja vista a falta de convergência de 

opinião entre os vários estudiosos sobre o tema. (BAUER, 2006, p. 371). 
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Esta falta de convergência de opinião, entretanto, não permite desconsiderar 

a importância dos líderes nos processos de inovação, como para dar consequência às 

iniciativas de promoção do desenvolvimento sustentável em uma região. Em artigo que 

estudam as estratégias para a promoção do desenvolvimento sustentável em dezenove 

países, incluindo o Brasil, Volkery et. al. (2006) arrolam o papel da liderança como uma 

das dimensões a ser considerada, sem prejuízo da importância das capacidades 

institucionais, uma vez que em sua opinião: 

 
“The challenge of sustainable development concerns all departments and 

levels of government. A valid commitment of all relevant actors can only be 

bought in by active leadership that provides clear directives and track 

recording. (VOLKERY et. al., 2006, p. 215). 

Esta linha de argumentação aplicada à prática remete, por exemplo, ao 

trabalho de Lindemann (2006) sobre o gerenciamento de bacias hidrográficas dos 

quinze rios internacionais que cortam o Sul da África. Ao buscar resposta para seu 

questionamento quanto às razões da efetividade dos quatro casos de sucesso 

identificados em um ambiente que o próprio autor reconhece como um hot spot para 

conflitos relacionados com a água (LINDEMANN, 2006), ele encontra fatores 

determinantes muito similares àqueles sugeridos como necessários ao pioneirismo na 

inovação e à boa governança, chamando atenção, entretanto, para o papel das lideranças 

individuais. Nas suas palavras: 

“Determinants of international regime effectiveness are not restricted to 

institutional regime design but also include country-specific characteristics 

(Mitchell 2001: 13). (…). Despite the obvious difficulty to integrate country-

specific factors into an analytical framework – they range from cognitive-

informational capacities, political-institutional attributes and economic-

technological context to aspects of political culture and individual 

leadership…”. (LINDEMANN, 2006, p. 419). 

A importância de dispor de lideranças colocadas nos locais certos para a 

inovação, e não apenas para a inovação ambiental, também foi detectada em estudos 

realizados em outros países e com outras conformações político institucionais. 

Recorrendo mais uma vez ao estudo desenvolvido por Fimm (2000) junto aos governos 

locais da Austrália, observa-se a ênfase dada ao papel dos indivíduos na condução dos 

processos de inovação dentro da organização, para ele 

“The innovation process is one which is initiated and driven by individuals 

who are well placed within the organisation’s hierarchy, and who are driven 

by an innate curiosity to find new ways of working, and have an inherent 

belief in their own ability to succeed. (FIMM, 2000, p.6). 
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Nos governos locais, especialmente no caso dos municípios brasileiros, a 

emergência de uma liderança comprometida com os princípios do desenvolvimento 

sustentável que se engaje no esforço de modernização ambiental das políticas locais e 

das atividades produtivas desenvolvidas em seu território, pode ter um efeito 

determinante, não apenas para estimular ações de natureza inovadoras, do ponto de vista 

ambiental, mas na própria construção da coalizão verde e na capacitação institucional 

das esferas locais de poder para a boa governança. 

Para uma análise do papel da liderança aplicado ao caso brasileiro, seria 

oportuno retomar a discussão relativa à importância do gestor da saúde nos estudos de 

Bloch e Balassiano (2000) que procuraram relações entre a inovação na gestão das 

políticas municipais de saúde e o porte do município, considerando um conjunto de 

variáveis organizadas em função da dimensão gerencial ou assistencial dos serviços. 

(BLOCH; BALASSIANO, 2000, p. 161). Em que pese terem encontrado resultados 

significativos quanto à influência dessas dimensões nos esforços de inovação, os autores 

destacam que 

“foi observada uma forte relação entre gestor e inovação (0,70), e uma 

relação de 0,35 entre porte demográfico do município e gestor e de 0,30 entre 

porte demográfico do município e inovação. A partir daí, observa-se que o 

gestor está muito mais relacionado com a inovação do que o porte 

demográfico do município e que o porte demográfico está mais relacionado 

ao perfil do gestor do que a inovação”. (BLOCH; BALASSIANO, 2000, p. 

161). 

 

Tanto é assim, que os autores “pela forte correlação encontrada entre perfil 

do gestor e inovação na gestão”, consideraram em suas conclusões que seria 

“interessante pensar nos gestores como agentes de desenvolvimento local”. Ou seja, 

essas lideranças individuais teriam um perfil que os colocaria na condição de “agentes 

criativos com capacidade estratégica nas tarefas inerentes à gestão do desenvolvimento” 

e capazes de “responder com êxito aos novos desafios” que se apresentam para a gestão 

municipal (BLOCH; BALASSIANO, 2000, p. 163). 

Chama a atenção o fato de que, embora o estudo esteja focado na gestão das 

políticas municipais de saúde, e não nas políticas ambientais, o papel que o gestor 

assume ao liderar os processos de diálogo, concertação e promoção da inovação em suas 

áreas os qualificam, segundo os autores em questão, para assumirem o papel de agentes 

locais de desenvolvimento. Confirmando de um lado a relação entre os elementos de 

boa governança, inovação e desenvolvimento local, mas por outro lado, alertando para o 
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papel decisivo que esta liderança pode assumir para o caso da inovação no nível 

municipal. 

 

2.5.3 O Programa Selo Município Verde, uma Introdução ao Objeto do Estudo. 

 

As discussões e análises até aqui desenvolvidas servem para fundamentar, 

teoricamente, a hipótese de que seria possível adotar o pioneirismo na inovação 

ambiental dos governos municipais como indicador da boa governança em nível local. 

Entretanto, a demonstração empírica da referida hipótese requer que se identifiquem 

evidências que permitam testar a dita tese, com base no conjunto de metodologias 

descrito anteriormente. Para tanto foi escolhido o Programa Selo Município Verde 

(PSMV) como um caso capaz de abrigar, em toda a sua dimensão, as premissas e 

abordagens metodológicas propostas. 

O PSMV é uma das ações do Governo do Estado do Ceará que compõem o 

conjunto de iniciativas voltadas para o fortalecimento institucional das prefeituras 

municipais para a questão ambiental; o aprimoramento das ferramentas de planejamento 

e avaliação; o desenvolvimento de projetos que estimulem a participação da sociedade 

na gestão das políticas ambientais; entre outras iniciativas voltadas para a disseminação 

de boas práticas ambientais e gerenciais entre os gestores municipais.  

A escolha do PSMV decorre tanto de sua pertinência com os esforços para a 

melhoria da governança das políticas ambientais com foco na inovação, como em 

função de sua cobertura, uma vez que 144 dos 184 municípios cearenses participaram 

do programa em, pelo menos, uma edição. O PSMV também merece ser destacado em 

função de sua longevidade, haja vista que tendo sido criado em 2004 e continuar sendo 

executado, independentemente das mudanças de governo ou da conjuntura política.  

O Programa Selo Município Verde (PSMV) instituído pela Lei Estadual nº 

13.304/03, regulamentada pelos Decretos nº 27.073 e 27.074, de 2003, se propõe a 

identificar os municípios cearenses que atendem a critérios pré-estabelecidos de 

conservação e uso sustentável dos recursos naturais e que promovam a melhoria na 

qualidade de vida para as gerações presentes e futuras (HEMPEL, 2005) a partir da 

análise de um conjunto de indicadores especialmente desenvolvidos para este fim. Mais 

especificamente, o programa visa 
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“certificar, anualmente, os municípios cearenses que atendam a critérios pré-

estabelecidos de conservação e uso sustentável dos recursos naturais, 

promovendo melhor qualidade de vida para a geração presente e futura. Em 

virtude de sua característica socioambiental, o Programa Selo Município 

Verde tem o objetivo de incentivar as municipalidades na implementação de 

políticas públicas ambientais, com vistas à sustentabilidade e a qualidade de 

vida da população (CEARÁ.GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2005)”. 

 

O PSMV é uma iniciativa do governo estadual à qual os governos 

municipais podem aderir de forma voluntária e que, a partir de um conjunto de 

informações levantadas junto às municipalidades por meio de questionários e avaliadas 

por uma Comissão Técnica, possibilitam a outorga de um certificado de município selo 

verde tendo a “a expectativa de contribuir para a efetiva implementação das políticas 

ambientais em âmbito local, bem como para a internalização das questões ambientais 

em programas, planos e projetos que visem o desenvolvimento cultural, social, 

econômico, político e ecológico dos municípios cearenses”.(CEARÁ.CONPAM, 2004). 

Além de premiar o primeiro colocado, a certificação, que é realizada em 

edições anuais, permite classificar os municípios em três categorias A, B ou C, que se 

configuram, respectivamente, em “forte, médio ou pouco compromisso com a 

sustentabilidade ambiental no território”. 

Todo o processo de certificação é acompanhado por um Comitê Gestor, sob 

a coordenação do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente – CONPAM
17

, 

formado por representantes de instituições públicas, universidades e representantes da 

sociedade civil organizada, e os levantamentos de informações, coletas e organização 

dos dados para os questionários que subsidiam o processo avaliativo, devem ser feitos 

com a participação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 

COMDEMA. (CEARÁ . CONPAM, 2011) 

Uma vez de posse dos dados e informações coletadas nos municípios, os 

participantes do comitê gestor aplicam a metodologia de certificação ambiental dos 

municípios, que se baseia em um conjunto de significâncias e peso para diversas 

variáveis dos três tipos de avaliações: por gestão ambiental, por desempenho ambiental 

e por mobilização ambiental. (CABRAL, 2005).  

Os resultados das avaliações são apurados com base em três índices: o de 

gestão ambiental (IGA), o de desempenho ambiental (IDA) e o de mobilização 

ambiental (IMA). (CABRAL, 2011). O somatório desses três indicadores produz o 

                                                           
17

 O Conselho de Política e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM) coordenou o programa entre 2007 e 

2015, quando foi transformado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA). 
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Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA) que é o indicador adotado para a 

classificação final e certificação dos participantes. 

Tanto o processo de certificação, como a metodologia de avaliação adotada 

visam promover, por parte dos gestores municipais, uma reflexão sobre suas práticas e 

políticas ambientas de tal modo que, ao longo do processo, os governos municipais 

passem a adotar normas, regramentos e condutas que fortaleçam a gestão das políticas 

ambientais e, por consequência, aumentem o seu compromisso com a sustentabilidade 

ambiental em seu território. 

Com mais de dez anos de execução, com um número significativo de 

municípios participantes e com um permanente processo de ajustamento de sua forma 

de atuação, o Programa já apresenta resultados bastante relevantes. No período coberto 

pelas 9 edições (2004 a 2012) do PSMV compreendidas pelo presente estudo é patente a 

cada vez maior preocupação dos governos municipais em responder aos reclamos da 

sociedade quanto à qualificação da gestão ambiental e na sua adequação às exigências 

da legislação nacional e estadual. 

Talvez por isto, chame a atenção o fato de que, em 2012, o questionário 

aplicado pelo programa continuava anunciado o mesmo objetivo de contribuir para a 

efetiva implementação das políticas ambientais em âmbito local como também 

reafirmava a crença na sua utilidade para a internalização das questões ambientais nas 

diversas iniciativas governamentais. (CEARÁ. CONPAM, 2012). Este é um aspecto 

importante, pois embora o passar dos anos possa ter modificado a política ambiental ou 

levado à revisão das metodologias e procedimentos para a certificação, os objetivos do 

programa foram preservados, permitindo presumir a continuidade da política 

governamental de fortalecimento da gestão ambiental nos municípios.  

Por outro lado, enquanto o texto de 2004 se apresentava como um 

compromisso de cooperação e reciprocidade, o questionário de 2012 traz um balanço 

dos resultados alcançados, ao anunciar que 

 

“Importantes avanços foram alcançados no período em que o PSMV tem 

atuado no Estado do Ceará (2004-2011). Dentre os avanços no que diz 

respeito ao fortalecimento do Sistema Nacional, pode-se mencionar: (1) a 

efetiva influência na implementação dos COMDEMAs; (2) o 

comprometimento do cidadão com a discussão das questões ambientais; (3) a 

construção de um cenário desejável de consciência ambiental e de 

alternativas que incorporam a prudência ecológica e a viabilidade econômica; 

e (4) a operacionalização do modelo do desenvolvimento sustentável 

utilizando-se do Princípio Protetor-Recebedor, sendo o Ceará estado 

pioneiro”. (CONPAM, 2012). 
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Em termos mais concretos, no período analisado (2004 a 2012) o número de 

municípios inscritos no programa variou de um mínimo de 62, no ano de 2006, até um 

máximo de 139 em 2009. Da mesma maneira, o número de municípios certificados 

variou, no mesmo período, de um mínimo de 16 no primeiro ano, para um máximo de 

40 em 2011. 

Embora voluntário, o PSMV chegou a alcançar, em determinado momento, 

mais de 75% dos 184 municípios do Ceará
18

. Já o número de municípios certificados 

ficou sempre entre 15% e 20% do total dos municípios do Estado, indicando um 

elevado grau de adesão à iniciativa, mas um número não tão expressivo entre aqueles 

que conseguiram alcançar o patamar esperado para a certificação. 

Para Azevedo (2005) o maior mérito do Programa Município Selo Verde é o 

de inserir o meio ambiente, efetivamente, nas discussões, preocupações e compromissos 

de todas as instâncias da sociedade, por meio das reuniões de mobilização, da criação 

dos COMDEMAs e de projetos de educação ambiental. (AZEVEDO, 2005).  

Tão válido como instrumento para a avaliação da qualidade da gestão 

ambiental nos municípios se mostrou o PMSV que outro instrumento da política 

estadual de fortalecimento da gestão ambiental municipal foi buscar nos seus 

indicadores, informações e metodologias os referenciais para sua implantação.  

O ICMS Socioambiental do Ceará
19

, inicialmente, adotou a própria 

classificação dos municípios no PSMV como critério para orientar a repartição dos 

recursos do ICMS20, depois este critério foi substituído pelo Índice de Qualidade do 

Meio Ambiente (IQM) que também se socorre dos indicadores produzidos pelo 

programa para seu cálculo. 

 

 

                                                           
18

 No acumulado, considerando as diferentes edições, 144 dos 184 municípios cearenses participaram em 

algum momento do PSMV. 

19
 O ICMS Socioambiental foi criado em 2007 com base na experiência do ICMS Ecológico do Paraná, 

na forma de uma compensação financeira voltada para estimular os municípios a adotarem práticas e 

políticas sociais e ambientais recomendadas, a partir de mudanças nos critérios de repartição da cota-parte 

do ICMS à qual as prefeituras municipais têm direito. 
20

 A proposta apresentada pelo GT Técnico-jurídico propôs, então, como critério para a repartição do 

ICMS Socioambiental: (1) a classificação do município por categoria A, B ou C do PSMV; (2) percentual 

conforme critérios de existência do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, (3) percentual segundo 

critérios de capacitação de professores em Educação Ambiental e (4) percentual conforme critérios de 

existência de unidades de conservação em território municipal. 
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2.5.3.1 O Índice de Sustentabilidade Ambiental 

O Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA) é um produto do Programa 

Selo Município Verde (PSMV) e é uma métrica resultante do somatório do Índice de 

Gestão Ambiental (IGA), do Índice de Desempenho Ambiental (IDA) e Índice de 

Mobilização Ambiental (IMA), que permite aos gestores municipais e seus munícipes 

quantificar e qualificar as políticas municipais voltadas para a sustentabilidade 

ambiental no recorte territorial. 

Como citado, uma vez apurado o ISA obtido durante o processo de 

avaliação do Programa, os municípios podem ser classificados em três categorias de 

certificação (A,B e C) , que são assim descritas nos manuais e guias do PSMV: 

1) Categoria A, representa um forte compromisso com a sustentabilidade e permite 

dizer que os fatores e os meios que favorecem adequada gestão ambiental 

municipal estão presentes e auxiliam no alcance de resultados satisfatórios 

oriundos das diversas atividades desenvolvidas no município. Esta categoria 

permite, ainda, afirmar que o município apresenta adequados meios para atender 

demandas e exigências da boa governança uma vez que os instrumentos de 

gestão ambiental estão operando satisfatoriamente, garantindo a manutenção da 

qualidade ambiental, em horizonte temporal.  

2) Categoria B, para o município com médio compromisso com a sustentabilidade, 

necessitando de ajustes estratégicos em sua gestão ambiental municipal. 

Pressupõe que o município disponha de elementos mínimos para gestão 

municipal ambiental, no entanto apresenta deficiências que não favorecem o 

estabelecimento de uma base sólida para que a gestão seja efetiva. Muito 

provavelmente, há desarticulação dos diversos instrumentos de gestão 

ambiental, que deveriam estar presentes e operando com eficácia e eficiência, o 

que pode acarretar no comprometimento da manutenção da qualidade ambiental 

dos recursos naturais, em horizonte temporal.  

3) Categoria C, significa que o município tem pouco compromisso com a 

sustentabilidade, em seu tríplice aspecto: prudência ecológica, equidade social e 

viabilidade econômica. Apesar do município possuir alguns recursos ou meios 

imprescindíveis para a gestão ambiental municipal, lhe faltam muitos elementos 

para se alcançar um padrão aceitável de gestão ambiental. Tais características 
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favorecem a vulnerabilidade em diversas variáveis intrínsecas ao 

desenvolvimento, ocasionando em possíveis prejuízos e danos ambientais, 

notadamente em virtude das incertezas e riscos advindos da não conformidade 

dos instrumentos de gestão ambiental no território municipal. 

A não classificação em qualquer das categorias anteriormente mencionadas 

decorre de dois cenários possíveis: o município não se inscreveu para se submeter à 

avaliação por parte do Comitê; ou, o município não alcançou a “nota de corte”, referente 

ao percentual mínimo identificado anualmente pelo Comitê Gestor do Programa Selo 

Município Verde, como o referencial mínimo de Índice de Sustentabilidade Ambiental 

(ISA), que no período de 2004 a 2011, nunca ultrapassou a 45% do valor máximo. 

Neste segundo caso, os municípios são desclassificados e não recebem a outorga em 

nenhuma das categorias, mas têm seu ISA calculado, para outros fins, como o critério 

de redistribuição do ICMS. 

Em síntese, é possível afirmar que passados mais de 10 anos da primeira 

edição do PSMV, houve avanços significativos, a exemplo do aumento no número de 

COMDEMAs, mas muito ainda há de se perseguir frente à capacitação dos municípios 

em termos de governança do desenvolvimento sustentável, inclusive no aprimoramento 

dos instrumentos de monitoramento e avaliação desses avanços. 

Por outro lado, o fato de o PSMV estar em permanente processo de aumento 

de exigências, somada ao viés que o programa apresenta de antecipar questões 

ambientais de interesse municipal, permite que se especule quanto à viabilidade de se 

adotar os resultados do ISA e do processo de certificação, como instrumento para a 

avaliação do grau de inovação ambiental dos municípios cearenses. 

2.5.4 O PSMV como Medida de Inovação Ambiental. 

O ponto de partida para uma discussão quanto às possibilidades de adotar o 

PSMV como indicador de inovação ambiental na gestão dos municípios tem por 

fundamento a ideia de que o acesso conhecimento (ou à informação) deve servir para 

melhorar as condições de vida das populações, o que remete aos primórdios do 

pensamento científico, quando os filósofos gregos acreditavam que “pela via do 

conhecimento objetivo seria possível formar os cidadãos, e portanto, seria possível 

transformar a cidade para que essa fosse melhor e mais justa” (ANDERY et. al., 2001, 

p. 59). 
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Neste sentido, os estudos e pesquisas sobre políticas governamentais têm 

sido apoiados por vários órgãos governamentais e organizações multilaterais de 

cooperação, com a finalidade de produzir conhecimento para aprimorar a qualidade das 

políticas; dar maior transparência às iniciativas governamentais; facilitar a participação 

e o controle pela sociedade; e, estimular a adoção de ideias e propostas de caráter 

inovador.  

Muitos estudiosos
21

 que tratam do tema, reconhecem o potencial que tais 

iniciativas têm para ensejar a aprendizagem, induzir escolhas inovadoras e apontar 

direções. Ao mesmo tempo, procuram desmistificar a ilusão quanto à possibilidade de 

uma pesquisa avaliativa de natureza técnico-gerencial dissociada de qualquer influência 

político-ideológica. 

Alguns dos autores alertam que, além do caráter instrumental, as pesquisas 

avaliativas de políticas públicas embutem funções conceituais – que podem produzir 

novos aprendizados e conhecimentos – e funções de persuasão, voltadas para convencer 

os agentes políticos a adotar determinada prática ou ideia e, em ambos os casos, essas 

funções se associam a escolhas de caráter político e ideológico que não podem ser 

desconsideradas (MELO, 1998, FARIA, 2005). 

As discussões relativas ao caráter e aos usos das avaliações de políticas 

públicas ganharam ainda maior relevância haja vista ser cada vez mais comum que 

órgãos governamentais e organizações internacionais recorram a processos de pesquisa 

para o monitoramento e avaliação de políticas públicas com o objetivo explícito de 

modificar condutas e promover as ideias e as práticas que lhes pareçam mais adequadas, 

como acontece com o PSMV. 

Como já destacado algures, desde o início do programa, o Governo do 

Estado do Ceará pede aos gestores municipais de meio ambiente que respondam a 

questionários com a finalidade de certificar a gestão municipal como “municípios 

verdes” e, neste processo, levar as equipes das prefeituras a refletir sobre suas práticas 

relacionadas à gestão ambiental, como também sobre os instrumentos e instituições 

públicas que eles dispõem com a “expectativa de contribuir para a (...) internalização 

das questões ambientais nos programas (...) dos municípios cearenses”. (CEARÁ. 

CONPAM, 2004) 
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 Delors, Demo (1993) e Morin, para ficar em alguns do campo da educação como também autores que 

discutem a avaliação de políticas públicas como Weiss (1998) ou Caiden; Caiden (2001). 
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Para compreender esta possibilidade, cabe uma discussão sobre o papel da 

avaliação de políticas públicas na eventual internalização de práticas e conceitos, 

relacionando-a com as características do PSMV, uma vez que o estímulo à adoção de 

práticas ou políticas via a concessão de certificados e selos não é novidade em termos 

de gestão pública no Brasil, muito menos no Ceará
22

. 

Este estratagema se baseia no reconhecimento de que o caráter investigativo 

e o esforço de compreender a realidade derivado do processo de pesquisa para uma 

avaliação são capazes de produzir um aprendizado que aprimora a gestão das políticas 

públicas e que, a autocrítica necessária ao processo avaliativo pode auxiliar o gestor 

público a questionar suas condutas e internalizar aquelas mais adequadas. 

O que se articula com as discussões acadêmicas feitas quanto aos usos das 

avaliações de políticas públicas. Ainda no final do século passado, Weiss (1998) 

identificava quatro tipos de usos possíveis para a avaliação: o uso instrumental; o uso 

conceitual; o uso como instrumento de persuasão; e o uso para fins de “esclarecimento”. 

O uso instrumental da avaliação – e da pesquisa a ela associada – remete à 

função gerencial dos processos avaliativos, ou seja, à capacidade da avaliação produzir 

informação gerencialmente útil para que os tomadores de decisão possam garantir maior 

eficiência e efetividade nas suas decisões. Já o papel da avaliação como esclarecimento, 

como interpreta Faria, 

 

“nem sempre é propositado, mas que acarreta, pela via do acúmulo de 

conhecimento oriundo de diversas avaliações, impacto sobre as redes de 

profissionais, sobre os formadores de opinião e sobre as advocacy coalitions, 

bem como alterações nas crenças e na forma de ação das instituições, 

pautando, assim, a agenda governamental. Esse é um tipo de influência que 

ultrapassa a esfera mais restrita das políticas e dos programas avaliados”. 

(FARIA, 2005, p. 104). 

A função conceitual, por seu turno, relaciona-se com a condição que as 

avaliações têm de produzir novos conhecimento e, com isto, um aprendizado que venha 

a melhorar a concepção e a gestão das políticas públicas em seu conjunto. Ela se 

diferencia do uso da avaliação para fins de persuasão porque, neste ultimo caso, mais 

que produzir conhecimento, o que se espera é induzir e legitimar mudanças 

consideradas necessárias. Ou seja, recorrendo outra vez a Faria, pode-se afirmar que 

                                                           
22

 Criado em 1999 pelo UNICEF, o Selo UNICEF teve como objetivo o estímulo à organização e ao 

trabalho comunitário nos municípios para que as gestões se tornassem mais inovadoras e participativas 

nas áreas de Direitos, Educação e Saúde para Crianças e Adolescentes. O nome "Selo" está ligado ao 

processo de certificação para os municípios que se destacam nos cuidados para a melhoria da qualidade 

de vida de crianças e adolescentes. (www.selounicef.org.br) 
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“O uso da avaliação como instrumento de persuasão (...) dá-se quando ela é 

utilizada para mobilizar o apoio para a posição que os tomadores de decisão 

já têm sobre as mudanças necessárias na política ou programa. Busca-se aqui 

legitimar uma posição e ganhar novos adeptos para as mudanças desejadas”. 

(FARIA, 2005, p. 102-3). 

 

Esta perspectiva é corroborada pela constatação de não é possível realizar 

uma pesquisa da natureza do PSMV sem interferir nos seus resultados e nos objetos da 

própria pesquisa. A título de exemplo, Boaventura Santos (2009), na sua análise quanto 

à crise do paradigma dominante da ciência, recorre às demonstrações de Heisenberg e 

Borh que asseveram “que não é possível observar ou medir um objecto sem interferir 

nele, sem o alterar, e a tal ponto que o objecto que sai de um processo de medição não é 

o mesmo que lá entrou” (SANTOS, 2009, p.43). 

No caso do PSMV, o processo de certificação estaria enviesando as escolhas 

dos gestores municipais na direção do mais adequado para as políticas ambientais 

(CEARÁ.CONPAM, 2004), ou seja, daquilo que na perspectiva do programa – ou do 

Governo do Estado – seria o melhor para a sociedade, em termos das políticas 

ambientais nos municípios, o que, se procurará evidenciar com base na evolução dos 

questionários aplicados que permitem defender que, na perspectiva do Programa, a 

gestão ambiental mais adequada seria aquela capaz de, mais rapidamente, inovar a 

política ambiental, adotando os instrumentos, regramentos e projetos de forma mais 

imediata. 

2.5.5 O PSMV e a Boa Governança do Desenvolvimento Sustentável  

Como ficou patente nas discussões teóricas sobre o comportamento 

inovadores dos países europeus, outros fatores além da boa governança poderiam, em 

tese, explicar porque um determinado município tornou-se pioneiro em termos de 

inovação. Assim, com o intuito de validar a tese de que o PSMV ademais de adotar um 

viés pró-inovação,  também mede a governança no nível municipal, é prudente realizar 

uma revisão de estudos que tratam desta temática. 

Durante o processo de discussão dos critérios e mecanismos para a 

implantação do ICMS Socioambiental por parte do Governo do Estado do Ceará, Girão 

(2010) realizou pesquisa sobre a possível adoção do Índice de Sustentabilidade 

Ambiental (ISA) como critério de redistribuição da quota-parte do tributo, uma vez que 

na sua concepção o indicador poderia ser considerado como instrumento operacional do 

desenvolvimento sustentável. (GIRÃO, 2010).  
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Para defender a proposição de que o ISA seria capaz de retratar o 

compromisso dos governos locais com a sustentabilidade, o autor considerou todas as 

variáveis analisadas do PSMV frente às premissas do desenvolvimento sustentável, 

procurando estabelecer uma relação entre as variáveis adotadas pelo programa com 

aquilo que ele considerou as dimensões da sustentabilidade (FIGURA 9). 

 

Figura 9 – Classificação dos indicadores do PSMV com base nas dimensões de 

sustentabilidade 

 

       Fonte: Girão, 2010. 

A partir desta proposição inicial, o autor analisou a metodologia de 

aplicação de tais indicadores e concluiu afirmando que a operacionalização do 

desenvolvimento sustentável desejado, requer características e dimensões político- 

institucional, social, tecnológica, ecológica, ética, cultural e global e que o Índice de 

Sustentabilidade Ambiental (ISA) atende a tais características e dimensões (GIRÃO, 

2010): 

a) por apresentar um arranjo criado a partir da instituição legal de dois grupos, 

compostos por 21 instituições de vários setores do governo e da sociedade civil, 

configurando uma forma inovadora para a elaboração de políticas públicas; 
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b) por envolver a sociedade civil levando-a, entre outras coisas, a participar da 

gestão ambiental municipal por meio dos COMDEMAs;  

c) por divulgar boas práticas e estimular a utilização de meios produtivos mais 

sustentáveis; 

d) por estimular as práticas agroecológicas, visando atender a capacidade de 

suporte do ambiente local, além de introduzir nos municípios a ideia da gestão 

ambiental como responsabilidade não só do poder público, mas também dos 

munícipes, estimulando uma mudança de comportamento em relação à natureza, 

ao patrimônio histórico-cultural e ao próximo; e,  

e) por reconhecer e estimular as manifestações culturais tradicionais locais. 

Em síntese, Girão (2010) não apenas estabelece a potencial relação entre o 

ISA e o PSMV com os princípios do desenvolvimento sustentável como também infere 

que este processo de certificação deve estar associado à iniciativas voltadas para a 

capacitação dos vários atores locais importantes para a consolidação de uma forma 

inovadora para a elaboração de políticas públicas. (GIRÃO, 2000). 

Para Braga (2012, p. 76), o PSMV seria “uma ferramenta eficiente no 

auxilio da Gestão Ambiental municipal no Ceará” tendo por base estudos em que 

comparava o desempenho dos municípios certificados pelo Programa com o daqueles 

que não haviam recebido a certificação no ano de 2009, considerando um indicador de 

gestão por ela concebido, o Índice Municipal de Gestão Ambiental (IMGA).  

De acordo com o trabalho do Braga, (2012, p. 54), a “gestão ambiental nos 

municípios cearenses foi avaliada a partir de um Índice Municipal de Gestão Ambiental 

(IMGA), composto por indicadores agrupados em três dimensões: Gestão Urbana, 

Empreendimentos e Meio Ambiente” e cada uma dessas dimensões foi analisada a partir 

da construção de três sub-índices agregados: o Índice de Gestão Urbana, o Índice de 

Empreendimentos e o Índice de Meio Ambiente, “sendo o IMGA a média aritmética 

destes três sub-índices”. (BRAGA, 2012, p. 55).  

Ao cotejar o desempenho dos municípios certificados pelo PSMV em 

relação ao IGMA com o desempenho dos municípios não certificados, Braga (2012, p. 

70) calcula que o Índice Municipal de Gestão Ambiental dos municípios certificado no 

ano de 2009 foi maior que o dos não certificados, permitindo afirmar que “esse 

resultado mostra que o programa está contribuindo no auxilio a Gestão Ambiental dos 

municípios por ele certificado” lembrando adicionalmente que a “associação entre 
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certificação e o IGMA foi confirmada pelo índice de correlação utilizado no trabalho. 

Ou seja, o fato do município ser certificado, ou não, foi relevante para a gestão 

ambiental no ano de 2009” segundo Braga (2012, p.76) o que permitiu considerar que  o 

PSMV teria se mostrado “uma ferramenta eficiente, neste sentido”. (BRAGA, 2012, 

p.71). 

Para reforçar suas conclusões a autora avança na análise da possível 

“associação entre o município participar do PSMV, ter certificação, e o Índice 

Municipal de Gestão Ambiental”, levando-a a constatar que a “existência de associação 

entre o fato do município ser certificado pelo Programa Selo Município Verde e o nível 

de Gestão Municipal”, observando adicionalmente que esta “associação é mais forte 

quando considera-se o Índice Municipal de Gestão Ambiental” o que, ao seu ver, 

“corrobora a importância do programa com uma ferramenta na promoção de uma gestão 

ambiental municipal eficiente. O que implica na relevância referido programa para a 

promoção de boas práticas voltadas para conservação ambiental no Ceará”. (BRAGA, 

2012, p. 75). Por fim, afirma que 

 

“Os critérios de avaliação do Programa Selo Município Verde reforçam a 

importância de políticas públicas voltadas ao meio ambiente, e incentivam os 

municípios a se mobilizarem no intuito de obter a esta certificação. O 

processo para obtenção do PSMV contribui na gestão ambiental. Então, após 

a exposição de todas as análises e resultados obtidos nesta pesquisa é possível 

constatar que todos os objetivos foram concluídos e que os mesmos reforçam 

a importância do Programa Selo Município Verde como uma ferramenta 

eficiente na Gestão Ambiental dos municípios cearenses”. (BRAGA, 2012, 

p.76). 

Ademais de tal conclusão, outro aspecto que Braga (2012) aponta e que 

merece ser mencionado por ter relação com a compreensão do PSMV como ferramenta 

de capacitação institucional e com o papel que os gestores municipais desempenham 

neste processo. De acordo com a autora  

“Ao analisar os municípios certificados foi verificados, no decorrer do 

processo de outorga do programa, que os gestores dos municípios de maior 

IMGA foram os participativos e interessados pelo processo de certificação do 

PSMV, apesar de nem todos os municípios de melhor índice serem 

certificados, porém grande parte dos mesmos participou dos seminários 

regionais. O programa pode ser visto como uma ferramenta eficiente na 

gestão ambiental dos municípios cearenses já que além dos municípios 

certificados, os municípios que participaram do processo de certificação, no 

que diz respeito aos seminários regionais (...) apresentaram melhores índices 

de gestão ambiental. (BRAGA, 2012, p. 73). 

Não por outro motivo, a autora considera o PSMV como um  
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“um facilitador da gestão ambiental, já que os municípios ao se mobilizarem 

para participar do processo, e serem certificados, os gestores se mobilizam de 

maneira a se adaptar as normas do PSMV. Esta mobilização causa uma maior 

conscientização da função dos gestores na elaboração de leis e fiscalização 

das ações voltadas ao meio ambiente” ratificando o papel do programa como 

ferramenta para a capacitação municipal. (BRAGA, 2012, p. 76). 

 

Adotando uma perspectiva diferente, Rodrigues (2014, p. 17) parte da 

hipótese de que “o PSMV é um excelente instrumento de gestão ambiental” e que para 

promover a boa governança para o desenvolvimento sustentável, “o Programa deve 

melhorar seus indicadores em relação aos seis princípios da boa governança adaptando-

os conforme a realidade cearense” (RODRIGUES, 2014, p.17), mostrando seu 

alinhamento com os princípios da governança defendidos por Kaufman, Kraay e Zoído-

Lobatón (1999). 

Ainda conforme a autora, seu trabalho teria “como principal objetivo 

analisar o nível de implementação dos princípios da boa governança nas políticas 

públicas para o desenvolvimento sustentável no estado do Ceará com uma visão a partir 

do Programa Selo Município Verde. (RODRIGUES, 2014, p. 17). Ainda de acordo com 

Rodrigues (2014)  

 
“Após 11 anos de implementação do Programa Selo Município Verde no 

estado do Ceará (PSMV), essa pesquisa constatou que esse Programa pode 

ser considerado uma ferramenta que possibilita a boa governança para o 

desenvolvimento sustentável no território cearense, pois, segundo os 

entrevistados, os cinquenta e quatro indicadores direcionados aos seis 

princípios da boa governança propostos pelo Banco Mundial, estão sendo 

postos em prática no PSMV”. (RODRIGUES, 2014, p.173). 

 

Neste sentido, apoiada no trabalho de Mayorga, Rodrigues é categórica ao 

afirmar que “verifica-se que o PSMV é uma ferramenta importante para a implantação 

da governança para o desenvolvimento sustentável no estado do Ceará, pois (...) este 

Programa pretende, além de incentivar as municipalidades a implementarem políticas 

ambientais, servir de canal por onde passa os anseios de participação da sociedade nas 

definições de suas necessidades e no estabelecimento de suas prioridades. 

(RODRIGUES, 2014, p.118) 

Ou seja, para a autora, não haveria o que discutir quanto ao papel do PSMV 

como instrumento para a capacitação dos governos municipais para o aprimoramento da 

governança para o desenvolvimento local em bases sustentável, cabendo averiguar, 

conforme objetivo inicialmente explicitado, se os indicadores, parâmetros e 

metodologias adotadas pelo Programa respeitam os princípios da boa governança 

sugeridos pelos autores do Banco Mundial. Ademais, ao analisar os indicadores 
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relacionados com os princípios da boa governança e aqueles adotados pelo PSMV a 

autora reconhece que “o PSMV apresentou um nível regular para a boa governança para 

o desenvolvimento sustentável no território cearense”. (RODRIGUES, 2014, p.118).  

Importante para a presente discussão, ademais da demonstração, por parte 

da autora quanto a existência de inter-relações entre o Programa e os princípios da boa 

governança, está a constatação do fato de que todas as dimensões são passíveis de 

investimentos na sua melhoria, constatação que ficou mais evidente, ainda conforme 

Rodrigues (2014), quando da análise dos indicadores relacionados ao princípio da 

Eficácia Governamental. Nesta seara a sua pesquisa  

 

“constatou bons resultados no nível de implementação dos indicadores 

voltados para a competência, motivação e dedicação das pessoas que 

trabalham com o PSMV. Porém, para alcançar a eficácia governamental, 

deve-se investir em um número maior de pessoas que executam suas 

atividades, na sua capacitação/qualificação e na infraestrutura destinada ao 

referido Programa na tentativa de melhorar a qualidade dos serviços públicos 

prestados e, em decorrência, proporcionar, possivelmente, uma maior 

credibilidade do PSMV e da instituição. (RODRIGUES, 2014, p. 174 e 175). 

Esta breve, mais importante revisão de trabalhos recentemente 

desenvolvidos relacionando o PSMV com a gestão ambiental e a boa governança do 

desenvolvimento sustentável, permite afirmar, conforme proposto por Girão (2010) que 

o indicadores do PSMV, especialmente o ISA, levam em consideração as dimensões do 

desenvolvimento sustentável, mostrando a pertinência entre o programa e tais objetivos. 

Braga (2012) demonstrou que o PSMV é uma eficiente ferramenta no apoio à gestão 

ambiental dos governos municipais.  Por fim, Rodrigues (2014) concluiu que embora os 

municípios ainda precisem de maiores investimentos na sua capacitação, o Programa na 

sua concepção e implementação trabalha em consonância com os princípios da boa 

governança definidos por Kaufman, Kraay e Zoído-Lobatón (1999) e disseminados pelo 

Banco Mundial. 
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3 A METODOLOGIA ADOTADA 

  

O presente estudo está organizado em torno de um conjunto de 

metodologias e abordagens distintas que, por conta de sua natureza e adequação às 

proposições apresentadas, interagem de modo complementar, permitindo testar não 

apenas a hipótese levantada na parte inicial desta argumentação, mas também reforçar e 

demonstrar todo um conjunto de premissas necessárias para produzir as conclusões que 

serão alcançadas.  

Do ponto de vista de sua abrangência geográfica adotada para o estudo, o 

presente estudo dedica-se à realidade dos municípios do Ceará, tentando abarcar neste 

esforço a maior parte das 184 municipalidades cearense, especialmente aqueles que 

participaram do Programa Selo Município Verde, representando pouco mais de 75% 

deste universo. 

Neste esforço, ademais de extensa pesquisa bibliográfica, somam-se 

abordagens quantitativas e qualitativas, com forte respaldo em técnicas de análise 

multivariada, tendo por base uma série de dados e indicadores extraídos de fontes 

produzidas tanto pelo Governo do Estado, como pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e o Tribunal de Contas da União, quase sejam: 

 

3.1 A Análise de Conteúdo 

Uma premissa adotada neste estudo relaciona-se com a possibilidade de se 

utilizar o processo de certificação do PSMV como um indício de que os municípios 

certificados adotam uma postura inovadora na gestão das suas políticas ambientais. Para 

tanto, foi adotada a análise de conteúdos, método frequentemente utilizado na análise de 

dados qualitativos, que pode ser definido como “um conjunto de técnicas de pesquisa 

cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um documento". (CAMPOS, 

2004, p. 611). Sendo a metodologia segundo Campos, (2004, p. 612), “um conjunto de 

técnicas de análise de comunicações”, que dá relevo à “importância da semântica para o 

desenvolvimento do método". (CAMPOS, 2004, p.612). Entende-se por semântica aqui, 

a pesquisa do sentido de um texto.  

Para Campos (2004), a análise de conteúdo é um método “balizado por duas 

fronteiras: de um lado a fronteira da linguística tradicional e do outro o território da 

interpretação do sentido das palavras (hermenêutica)”. Consequentemente, uma 

abordagem mais tradicional irá buscar “métodos lógicos estéticos, onde se busca os 
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aspectos formais típicos do autor ou texto. Nesse território, o estudo dos efeitos do 

sentido, da retórica (estilo formal), da língua e da palavra, invariavelmente evolui, na 

linguística moderna, para a “análise de discurso” (CAMPOS, 2004, p.612). Já do lado 

da hermenêutica,  

 

“os métodos são puramente semânticos, subdividindo-se em métodos 

psicológico-semânticos, que pesquisam as conotações que formam o campo 

semântico de uma imagem ou de um enunciado, e em métodos semânticos 

estruturais, que se aplicam a universos psico-semânticos ou sócio-semânticos 

mais ampliados. No centro, localiza-se o grupo de métodos lógicos-

emânticos, lógicos, pois se o alcance da análise de conteúdo é de um 

classificador, assim sendo, a classificação é lógica, segue parâmetros mais ou 

menos definidos e o analista se vale de definições, que são problemas da 

lógica” (CAMPOS, 2004, p.612). 

  

Para o caso em questão, o método adotado se aproxima mais de uma 

abordagem lógico-semântica posto que se vale de um critério de classificação objetivo, 

posto que cronológico, para analisar as questões semânticas do texto. Em outras 

palavras, o critério para considerar o PSMV inovador é uma comparação das questões 

consideradas a cada ano, em relação ao ano em que elas foram introduzidas nos 

questionários. Ou seja, sempre que a questão aparecia no questionário antes de ela ser 

exigida pela norma legal, a mesma era considerada como indício de exigência de uma 

postura inovadora como critério de avaliação. 

A fonte dos dados são os arquivos do Conselho de Políticas e Gestão do 

Meio Ambiente (CONPAM) e para chegar a este ponto, foram analisadas as estruturas 

dos 13 (treze) questionários adotados pelo PSMV no período entre 2004 e 2012, como 

também a sua evolução, tanto no que se refere à sua organização, como em função da 

evolução dos tópicos priorizados e, como já mencionado, o momento de introdução de 

determinados temas nos questionários. Mais especificamente, foram considerados os 

seguintes aspectos: 

a) Compreensão da Estrutura: a primeira atividade se relacionou com a leitura de 

todos os questionários para compreender sua estrutura e avaliar se a forma como 

eles foram organizados tinha alguma representação lógica que permitisse alguma 

compreensão adicional; 

b) Organização por Temas: uma vez compreendida a estrutura dos questionários o 

passo seguinte consistiu na organização das questões por temas e a sua evolução 

ao longo do período analisado; 
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c)  Análise da Evolução das Questões: para cada um dos temas e das questões que 

compunham o tema, foram analisadas as questões adotadas, as expressões 

utilizadas, as alternativas de resposta e suas referências, para analisar como 

evoluíram, ao longo do tempo, os conteúdos para cada uma das temáticas; e,  

d) Análise Cronológica das Questões: Os temas e questão aplicados em cada 

questionário foram então comparados com o ano em que aquela temática passou 

a ser obrigação legal dos municípios ou se transformou em questão relevante 

para a gestão das políticas ambientais municipais, produzindo quadros 

comparativos em que se relacionavam as datas em que o tema passou a ser 

considerado na avaliação do PSMV e o momento em que ele tornou-se 

obrigação legal ou prática generalizada, deixando de ser algo inovador. 

Esta análise comparada permitiu que se referendasse a premissa de que o 

processo de avaliação que conduzia à certificação pelo PSMV tem um viés que favorece 

os municípios que inovadores na condução de suas políticas ambientais.  

3.2 Análise Fatorial 

De acordo com o referencial teórico adotado, a inovação ambiental seria 

função de uma série de variáveis sociais, econômicas, cognitivas e político-

institucionais que poderiam ser agrupadas em diferentes fatores: os fatores estruturais 

econômicos, os fatores estruturais cognitivos, os fatores estruturais político-

institucionais e os fatores situacionais. 

Assim, para demonstrar a hipótese de que a inovação ambiental poderia 

servir de indicio de boa governança no nível municipal, era necessário identificar o 

conjunto de variáveis sociais, econômicas e demográficas dos municípios selecionados 

na amostra utilizada, que pudessem ser agregadas em fatores, assim como proposto no 

referencial teórico adotado. 

 Entretanto, o modelo teórico demonstrado pelos autores considerados no 

presente estudo (JÄNICKE, 2006a; JÄNICKE, 2006b; JACOB; VOLKERY, 2006; 

JANICKE; JACOB, 2006; JÄNICKE; JORGENS, 2006) estava orientado para a 

avaliação da inovação ambiental em governos nacionais europeus, fazendo com que a 

mera replicação dos indicadores e parâmetros ali adotados para a realidade dos 

municípios cearenses se mostrasse tarefa pouco adequada aos objetivos do trabalho. 
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Assim foi selecionado um conjunto de variáveis municipais – versando 

sobre temas correlacionados com a maior parte dos temas propostos no marco teórico 

europeu – as quais deveriam ser organizados em termos de fatores, os quais deveriam se 

relacionar aos fatores adotados pelos estudos europeus. Sendo elas: 

a) Tamanho da População, considerando o número de habitantes do município de 

acordo com o Censo de 2010 do IBGE com base no Perfil Básico dos 

Municípios, produzido anualmente pelo IPECE
23

, para o ano 2011;  

b) A Densidade Demográfica, calculada em habitantes por quilômetro quadrado, 

para o ano de 2010 com base no Perfil Básico dos Municípios elaborado pelo 

IPECE para 2011;  

c) A Taxa de Urbanização do município, para o ano de 2010, com base nos valores 

calculados pelo IPECE para o Perfil Básico do Município para 2011;  

d) A Macrorregião de Planejamento em que o município está localizado, tendo 

como referência os parâmetros adotados pela SEPLAG para o ano de 2010;  

e) O Produto Interno Bruto (PIB) per Capita do município, em R$ por habitante, 

com base no PBM produzido pelo IPECE para o ano de 2013 (referência a 

2010);  

f) A participação, em percentual, do PIB setorial da Indústria no PIB total do 

município, tendo como referência o PBM elaborado pelo IPECE para o ano de 

2013, com referência à situação em 2010;  

g) O Indicador de Infraestrutura de Apoio24 produzido pelo IPECE, em uma escala 

que vai de zero a 100, para fins de apuração do Índice de Desenvolvimento 

Municipal (IDM) dos municípios cearenses para o ano de 2010;  

                                                           
23

 O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará, IPECE, é o órgão do Governo do 

Estado responsável pelas estatísticas oficiais do Ceará. 
24

 Grupo 3 - Indicadores de Infraestrutura de Apoio Y3.1. Agências de correios por dez mil habitantes: é 

calculado mediante divisão do número de agências de correio existentes no município pelo número de 

habitantes e multiplicado por dez mil. Para o cálculo deste indicador foram usadas estimativas 

populacionais para o ano de 2010 com base nos dados do Censo Demográfico 2010 do IBGE e 

informações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); Y3.2. Agências bancárias por dez mil 

habitantes: indica a oferta de agências bancárias para cada grupo de dez mil habitantes. O Banco Central 

(BACEN) e o IBGE serviram de fonte para este indicador; Y3.3.Veículos de carga por cem habitantes: 

mostra a frota de veículos de carga disponibilizada para cada grupo de cem pessoas. As fontes utilizadas 

foram o Departamento Estadual do Trânsito (DETRAN) e o IBGE; Y3.4. Coeficiente de proximidade: 

medida do grau de proximidade do município com Fortaleza, segundo a distância rodoviária, em 

quilômetros, sendo igual à distância rodoviária máxima da cidade de Fortaleza menos a distância 

rodoviária do município, dividida pela distância máxima menos a distância mínima, vezes 100, calculado 

com dados do Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do Ceará (DERT). Y3.5. 

Percentual de domicílios com energia elétrica: participação percentual dos domicílios com energia 

elétrica em relação ao total de domicílios. Estimativa feita com base nos dados do IBGE e da COELCE; 
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h) O Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDH-M), em uma escala 

de 0 a 1, para o ano de 2010;  

i) O percentual da população do município considerada em nível de extrema 

pobreza25 em 2010, apurado pelo IPECE para o Perfil Básico do Município de 

2011;  

j) A Relação entre o Número de unidades básicas de saúde (UBS) por 1.000 

habitantes, também apresentado no Perfil do IPECE;  

k) A relação entre o número de docentes e o total de alunos matriculados na rede 

municipal de ensino no ano de 2010 com base no Perfil do IPECE;  

l) A Taxa de Escolarização no Ensino Fundamental para 2010, a partir do relatório 

do IPECE de 2011;  

m) A Taxa de Escolarização do Ensino Médio dos municípios no ano de 2010, 

extraída do PBM do IPECE;  

n) A Taxa de Analfabetismo Funcional da população com 15 anos ou mais em 

2010, conforme dados extraídos do PBM elaborado pelo IPECE para 2011;  

o) A relação entre a receita orçamentária per capital e o PIB per capita do 

município em 2010, calculado com base nos dados extraídos do PBM produzido 

pelo IPECE, como um indicador da participação ou da importância econômica 

da ação do governo municipal;  

p) A filiação partidária do prefeito que estivesse no exercício do mandato em 2010, 

conforme PBM de 2011;  

q) A data de emancipação do município, tendo como premissa a hipótese de que 

quanto mais antigo o município mais consolidadas devem ser suas instituições e 

estruturas de gerenciamento das políticas públicas; e,  

r) A continuidade da gestão, a partir da análise do fato do prefeito municipal no 

exercício do governo em 2010 (ou seja, para o período 2009-2012), se o mesmo 

que ocupava o cargo no exercício anterior, 2005-2008, a partir das informações 

                                                                                                                                                                          
Y3.6. Rede rodoviária pavimentada relativa à área do município: extensão da rede rodoviária 

pavimentada (federal + estadual + municipal) em relação à área total do município. Novamente os dados 

são do DERT; Y3.7. Emissoras de radiodifusão: indica a quantidade de canais de radiodifusão (AM, FM, 

FM Educativa e Rádio Comunitária) nos municípios. A fonte para este indicador é a Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL). 
25

 População Extremamente Pobre: Com rendimento domiciliar per capita mensal de até R$ 70,00 para 

2010. 
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sobre prefeitos reeleitos obtidas no sitio da internet
26

 do Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal (IBAM). 

Ainda como etapa para demonstrar a hipótese do presente trabalho, o Índice 

de Sustentabilidade Ambiental (ISA) adotado pelo PSMV, foi eleito como variável 

capaz de representar o conjunto de fatores político-institucionais, sendo 

deliberadamente tratado de forma diferenciada na análise. 

Para organizar os indicadores em termos de fatores recorreu-se à análise 

fatorial, cujo propósito é o de descrever, na medida da possibilidade, a estrutura de 

covariância entre um conjunto de variáveis em termos de um número menor de 

variáveis não observáveis, que são denominadas de fatores. Ou seja, ao estudar os inter-

relacionamentos existentes entre as variáveis, a análise fatorial permite encontrar um 

conjunto de fatores, em número menor que o das variáveis originais, que exprimam o 

que as variáveis partilham em comum. 

Sendo a análise fatorial uma técnica já consolidada em termos de sua 

utilização, ademais de encontrar aderência com as escolhas metodológicas adotadas nos 

trabalhos nos quais o presente estudo se baseia (JÄNICKE, 2006a, JANICKE, 2006b, 

JACOB; VOLKERY, 2006), este método pode ser definido como uma tentativa de 

determinar as relações quantitativas entre as variáveis, verificando seus padrões de 

movimento para associar, àquelas com um padrão semelhante, o efeito de um fator 

causal subjacente e específico a estas variáveis. (FÁVERO et al., 2009). Como afirma 

(MADEIRA, 2012) 

“Essa técnica se baseia na suposição da existência de um número de fatores 

causais gerais, cuja presença dá origem às relações entre as variáveis 

observadas, de forma que, no total, o número de fatores seja 

consideravelmente inferior ao número de variáveis. Isso porque muitas 

relações entre as variáveis são, em grande medida, devido ao mesmo fator 

causal geral” (MADEIRA, 2012, p. 37). 

Ainda na sua discussão sobre os requisitos para uma adequada adoção da 

análise fatorial, Madeira (2012) recorre a Hair Jr. et. al. (2005) para se associar à ideia 

de que acerca o tamanho da amostra ideal para aplicação da análise fatorial deve ser 

igual ou superior a 100 observações, cabendo, conforme defende a autora utilizar de 5 

vezes mais observações do que o número de variáveis que compõem o banco de dados. 

                                                           
26

 http://municipios.ibam.org.br/default.asp?codUf=23&busca=&page=3 
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Condições cumpridas pela amostra adotada que trabalha com 184 observações para cada 

variável selecionada. 

Por outro lado, considerando que o conjunto de variáveis que contribuem 

para que os governos adotem uma postura inovadora da gestão das políticas ambientais 

ser bem amplo, com dimensões sociais, econômicas, cognitivas, informacionais e  

gerenciais, é necessária a utilização de técnicas estatísticas capazes de correlacionar os 

diferentes indicadores de tecnologia e representá-los por meio do menor número de 

variáveis sintéticas (fatores), que permita obter conclusões simples e objetivas sobre o 

fenômeno estudado. Ainda conforme Madeira (2012), o modelo matemático da análise 

fatorial teria a seguinte representação: 

Z1=a11F1+ a12F2+...+ a1mFm+d1u1  

Z2=a21F1+ a22F2+...+ a2mFm+d2u2  

.  

.  

.  

Zn=an1F1+ an2F2+...+ anmFm+dnun  

 

De forma simplificada, tem-se:  Zj=Σ ajiFi+djuj (j=1,2,…,n); (i=1,2,…,m)  

 

Onde:  

 

Zj = j-ésima variável padronizada;  

aji = é o coeficiente de saturação referente ao i-ésimo fator comum da j-ésima variável;  

Fi= é o i-ésimo fator comum;  

dj = é o coeficiente de saturação referente ao j-ésimo fator específico da j-ésima 

variável;  

uj= é o j-ésimo fator específico da j-ésima variável. 
 

Uma vez realizada a análise fatorial, há que se estabelecer a relação entre as 

variáveis selecionadas que, por sua vez, deverá ser confirmada em função do nível de 

significância dos coeficientes estimados (p-value < 0,05), de sorte a verificar a 

existência de valores que justifiquem a utilização da técnica. Ainda segundo Madeira 

(2012), “se a visualização da matriz de correlações não mostrar um número substancial 

de valores maiores que 0,30, haverá fortes indícios que a análise fatorial não será 

adequada”. (MADEIRA, 2012, p. 40).  

Fávero et. al. (2009) apontam adicionalmente que para verificar a 

adequabilidade dos dados para a análise fatorial, podem ser utilizados o índice Kaiser-

Mayer-Olkin (KMO), o teste de esfericidade de Bartlett (BTS) e a Matriz Anti-Imagem, 

sendo que os dois primeiros foram adotados para o estudo em tela.  
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Enquanto o  índice Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), que varia de 0 a 1, serve 

para comparar as magnitudes dos coeficientes de correlações observados com as 

magnitudes dos coeficientes de correlações parciais, o teste Bartlett de esfericidade 

serve para testar a hipótese nula de que a matriz de correlações é uma matriz identidade, 

resultado que inviabilizaria a análise fatorial  proposta. 

Por fim, recorre-se à Análise dos Componentes Principais (ACP), que leva 

em consideração a variância total dos dados e que, por suas características, é 

recomendada quando “o objetivo da análise for reduzir o número de variáveis para a 

obtenção de um número menor de fatores necessários para explicar o máximo possível a 

variância representada pelas variáveis originais” (MADEIRA, 2012, p. 42). 

 

3.3 Análise Discriminante  

 

A análise discriminante foi a metodologia adotada em dois momentos do 

desenvolvimento deste trabalho, com finalidades distintas, embora articuladas com a 

estratégia geral de argumentação, na primeira para evidenciar que o processo de 

certificação dos participantes do PSMV não seria influenciado por quaisquer outros 

fatores que não os político-institucionais, captados pelo ISA; e, no segundo momento 

para confrontar os resultados da classificação dos municípios em função de seu 

pioneirismo ambiental com o estágio da governança municipal, na ótica do Tribunal de 

Contas da União.  

A análise discriminante é uma técnica de análise multivariada que se utiliza 

de acordo com Cunha, (2014, p. 2), “quando a variável dependente é categórica, ou seja, 

qualitativa (não métrica) e as variáveis independentes são quantitativas (métricas)” 

sendo seu principal objetivo o de  

 

“identificar as variáveis que discriminam os grupos e, assim, elaborar 

previsões a respeito de uma nova observação, identificando o grupo mais 

adequado a que ela deverá pertencer, em função de suas características. Para 

alcançar esse objetivo, a AD gera funções discriminantes (combinações 

lineares das variáveis) que ampliam a discriminação dos grupos descritos 

pelas variáveis dependentes” (CUNHA, 2014, p. 2). 

 

Neste sentido, a análise discriminante permite o conhecimento das variáveis 

que mais se destacam na discriminação dos grupos, a partir de testes estatísticos, como 

o lambda de Wilks, a correlação canônica, o qui-quadrado e o eigenvalue. Assim, 

adoção da análise discriminante tanto serve para identificar as variáveis que melhor 

discriminam dois ou mais grupos; como para utilizar tais variáveis para desenvolver 
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funções discriminantes que representem as diferenças entre os grupos; ou ainda, para 

fazer uso das funções discriminantes para desenvolver regras de classificação de futuras 

observações.  

Para o primeiro caso discutido, o objetivo era simplesmente o de identificar 

a (ou as) variável capaz de discriminar entre os grupos de certificados e não 

certificados, partindo da premissa de que apenas o ISA, variável adotada pelo Programa 

com esta finalidade teria tal capacidade. Já no segundo caso, avançou-se na definição de 

uma função discriminante que permitisse avaliar em que medida os resultados 

observados em termos de pioneirismo se relacionava com os estágios de governança dos 

municípios cearenses apurados pelo TCU. 

Com apoio do SPSS aplicou-se a análise discriminante para em dois 

momentos distintos. Inicialmente a análise foi feita considerando apenas os municípios 

que haviam certificados na edição selecionada, considerando o conjunto dos indicadores 

socioeconômicos selecionados, incluindo o ISA. No segundo momento foi realizada a 

mesma análise considerando, inclusive, aqueles municípios que não participaram do 

programa naquele ano. 

Havendo demonstrado que inovação e boa governança eram aspectos da 

gestão ambiental municipal medidos pelo processo de certificação do PSMV, restava o 

desafio de confrontar esta hipótese com outras análises que corroborassem, ou não, com 

ela. Para tanto se realizou estudo comparado entre os resultados da classificação do grau 

de pioneirismo dos participantes do Programa, com os resultados observados em um 

estudo desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para avaliar o nível de 

governança no país, trabalhando-se com o conjunto dos municípios cearenses que 

tinham participado dos dois processos, tanto do Selo Verde como do TCU (Quadro I e 

II do Apêndice). 

Esta análise foi aprofundada por meio da comparação dos resultados 

observado, em termos de categoria de pioneirismo, com o desempenho que os 

municípios tinham alcançado na avaliação do Tribunal de Contas por meio de uma 

análise discriminante em que os índices de governança setoriais (Liderança, Estratégia e 

Controle) serviram de variáveis independentes, enquanto que o grau de pioneirismo foi 

considerado a variável dependente desta função (Tabela XIII do Apêndice).  

Originalmente a ideia foi de identificar se algumas das três dimensões 

estabelecidas na análise do TCU seria capaz de discriminar entre os resultados 

observados, o que não seria uma situação ótima, para mais adiante analisar, com base 
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nas funções discriminantes geradas pela análise, qual o grau de precisão observado 

previsão de pertencimento aos grupos, quando maior for a parcela das observações 

corretamente classificada, melhor a função discriminante calculada. 

Para este segundo momento, a possibilidade de utilizar a análise 

discriminante como metodologia de análise dependia no tamanho da amostra necessária, 

como na discussão de Cunha (2014) sobre o tema que afirma que  

 

 “é essencial definir o tamanho correto da amostra que será estudada, já que 

esta técnica é muito sensível à proporção do tamanho da amostra em relação 

ao número de variáveis preditoras. Assim, como regra geral, utiliza-se no 

mínimo 20 observações para cada variável explicativa, mesmo que o número 

final das variáveis preditoras a serem incluídas no modelo seja reduzido 

(método stepwise)”. (CUNHA, 2014, p. 3). 

 

Com base nisto, optou-se por adotar o  método “Stepwise” (passo a passo) 

que considera a inclusão passo a passo apenas das variáveis significantes, o que 

possibilita várias análises tais como: Método de lambda de Wilks; a Razão F entre os 

grupos; ou ainda o Método Unexplained Variance. 

Por fim, cabe esclarecer quais as razões que levaram à escolha da edição de 

2010 como a adotada para realizar a análise discriminante em questão. Considerando 

que boa parte dos indicadores sociais e econômicos adotados baseia-se em informações 

relativas à população dos municípios, a edição selecionada para realizar esta análise foi 

a de 2010, sendo este ano de realização do Censo da População, diminuindo desvios e 

margens de erros nos valores adotados. 

 

3.4 Análise de Agrupamento 

 

O referencial metodológico adotado introduz a ideia de pioneirismo no 

processo de inovação ambiental por parte dos países analisados. Assim, segundo Jacob 

e Volkery (2006) os países por eles analisados poderiam ser classificados em grupos de 

países pioneiros (early adopters), seguidores (late adoptors) ou retardatários (laggars).  

Para o caso dos participantes do Programa Selo Município Verde, como a 

base de dados utilizada permitia a realização de uma análise de longo prazo, uma vez 

que se dispunha de nove anos de resultados dos processos de certificação, ainda em 

respeito às diretrizes metodológicas propostas pelos autores referidos, adotou-se como 

premissa a possibilidade de organizar os municípios nestas categorias de pioneirismo 
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não em função de um resultado ou de um aspecto da gestão ambiental isoladamente, 

mas em função do seu desempenho, em termos do número de certificações pelo PSMV 

obtidas nos nove anos de observação. 

Agregando a esta análise uma nota de desempenho, que possibilitou 

classificar os municípios não apenas em função do número de vezes que foram 

certificados, mas também do seu grau de certificação (A, B ou C), recorreu-se à mesma 

ferramenta adotada para o estudo europeu, a análise de agrupamento. 

De acordo com Vicini (2005) a análise de agrupamentos é uma metodologia 

que objetiva encontrar e separar objetos em grupos similares, a partir da utilização de 

uma variedade de técnicas e de algoritmos. Neste sentido, a análise de agrupamentos é 

“uma metodologia numérica multivariada, com o objetivo de propor uma estrutura 

classificatória, ou de reconhecimento da existência de grupos, objetivando, mais 

especificamente, dividir o conjunto de observações em um número de grupos 

homogêneos, segundo algum critério de homogeneidade”. (VICINI, 2005, p.14). 

Mas adiante a autora recorre a outros autores (Everitt, 1974 e Bussab, 1990), 

para defender que a análise de agrupamentos “visa resolver o seguinte problema: dada 

uma amostra de n objetos (ou indivíduos), cada um deles medindo segundo p variáveis, 

procurar um esquema de classificação que agrupe os objetos em g grupos. Deve ser 

determinado, também, o número de variáveis desses grupos. Portanto, a finalidade dessa 

técnica é reunir os objetos (indivíduos, elementos) verificados nos grupos em que exista 

homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre os grupos, objetivando propor 

classificações. Os objetos em um grupo são relativamente semelhantes, em termos 

dessas variáveis, e diferentes de objetos de outros grupos. (VICINI, 2005, p.14) 

Segundo a metodologia adotada por Jacob e Volkery (2006) na construção 

da sua escala de pioneirismo na inovação ambiental, a escala adaptada para categorizar 

os municípios com base nos resultados observados no PSMV, também recorre à análise 

de agrupamento para a sua classificação entre as três categorias propostas, utilizando-se, 

para tanto de duas variáveis: o número de certificados recebido por cada município ao 

longo das nove edições do programa analisadas; e, a nota obtida na escala de inovação
27

 

do PSMV (Nota de Inovação). 

                                                           
27

 De acordo com o PSMV os municípios podem ser receber três graus de certificação: Grau C, para 

aqueles com ISA entre 50% e 70% ISA máximo para um determinado ano; Grau B, para um ISA entre 

71% e 90% do máximo possível; e, Grau A, para aqueles com ISA acima de 90%. Até 2012 nenhum 

município havia recebido grau A. 
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A nota de inovação é calculada pelo somatório das notas obtidas pelos 

municípios para cada ano de participação no programa, considerando: nota zero para os 

anos em que não o município não foi certificado; nota 1 para aquele ano em que o 

município obteve grau C; e nota 1,25 para aqueles que obtiveram grau B no processo de 

certificação do Programa. A tabela II do Apêndice discrimina o número de certificados 

recebidos no acumulado das nove edições e a nota geral obtida para o mesmo período.  
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A premissa de que o PSMV adota como viés que uma gestão ambiental 

adequada seria aquela que mais rapidamente consegue adotar as inovações nas políticas 

ambientais,  por meio da implementação de leis, práticas e projetos que emulem as 

práticas ambientais mais atualizadas, é questão central para a presente discussão.  

Considerando que os questionários e o processo de avaliação são 

instrumentos fundamentais para a implantação do programa, o estímulo à inovação 

ambiental deveria ser observado nestes instrumentais cabendo, inicialmente, melhor 

compreendê-los, uma vez que ao longo das nove edições do PSMV a coleta de 

informações por meio dos questionários foi parte central do trabalho, ainda que os 

parâmetros de avaliação e os questionários tenham sido objeto de modificações.  

Neste período, surgiram exigências adicionais na prestação de informações, 

como a apresentação de documentação comprobatória das declarações feitas pelos 

gestores municipais ou das incursões realizadas por equipes técnicas aos municípios 

para verificação in loco das informações prestadas, ainda assim sua base eram os 

questionários. 

4.1 Análise do Conteúdo dos Questionários do PSMV 

Da análise dos questionários do período, o primeiro aspecto que chama 

atenção é o fato de que embora o período de análise do funcionamento do programa seja 

de nove anos, há um total de 13 questionários diferentes a ser considerado. Esta 

discrepância é explicada pelo fato de que de 2007 a 2010 os gestores que participaram 

do PSMV responderam a dois questionários em separado: o questionário de avaliação 

da gestão ambiental, que vinha sendo aplicado desde 2004 e o questionário de 

avaliação de mobilização ambiental, introduzido em 2007. A partir de 2011 os dois 

questionários passam a fazer parte de um único instrumento de pesquisa, mantendo a 

separação entre a avaliação da gestão e da mobilização. 

Um segundo aspecto a considerar diz respeito ao tamanho dos questionários, 

isto é, do número de perguntas que o gestor teria que responder, como se observa na 

tabela I do Apêndice, em geral os questionários envolviam entre 45 e 50 questões que 

precisavam ser respondidas a cada ano, excetuando-se o ano de 2007, quando o 



150 
 

questionário de avaliação da mobilização foi introduzido e o número total de perguntas 

respondidas pelos gestores chegou a 64. 

 Além do número de questões, a análise também procurou observar se os 

questionários apresentavam alguma forma de estruturação que organizasse as questões 

por tópicos ou temas, o que foi efetivamente constatado, com exceção do primeiro ano 

do PSMV. Naquele ano o questionário trazia 50 perguntas em sequência sem qualquer 

preocupação com uma organização outra.  

Na edição de 2005 o questionário já veio com as perguntas organizadas por 

seis tópicos (ou temas) em uma estrutura que se manteve inalterada até o questionário 

de 2011, a saber: (I) Legislação Ambiental; (II) Instrumentos da Gestão Ambiental; (III) 

Infraestrutura; (IV) Saúde Pública; (V) Biodiversidade; e, (VI) Educação Ambiental.  

Nos questionários de 2011 e 2012 os blocos temáticos I e II são aglutinados 

e o bloco de saúde pública é suprimido, ficando apenas 4 blocos de tema e o 

questionário de avaliação da mobilização. A análise também revela – ou insinua – que 

excetuando o questionário experimental de 2004, a partir de 2005 é possível observar 

ciclos de manutenção e ajuste nos questionários, o que se confirma ao se observar mais 

atentamente o conteúdo das temáticas discutidas. Assim, é possível afirmar que no 

período considerado se observam três ciclos para o PSMV, quais sejam: 

- 1º Ciclo (2005/2007): os questionários de avaliação da gestão ambiental aplicados 

foram os mesmos, tanto em termos de estrutura como de conteúdo, com pequenas 

correções e ajustes de forma; 

- 2º Ciclo (2008/2010): no segundo ciclo, apesar de modificações nas perguntas e até 

mesmo no tamanho dos questionários entre um ano e outro, há constância entre os 

resultados esperados ao longo do período permitindo a comparabilidade entre os 

resultados de um ano e os de outro; e, 

- 3º Ciclo (2011 e 2012): um terceiro ciclo inaugurado em 2011 reestrutura o 

questionário, elimina e funde temas, diminui questões até então consideradas relevantes 

e parte para questionamentos mais diretos e mais enxutos, com modificações mais 

significativas em termos de conteúdo. 

A análise do conteúdo dos questionários, entretanto, deve avançar para além 

das temáticas em torno das quais os questionários foram organizados como forma de 
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melhor desvelar os interesses e preocupações que, na perspectiva do PSMV, a gestão 

ambiental dos municípios deveria ter. 

Os dois temas que abrem os questionários dizem respeito à Legislação 

Ambiental e aos Instrumentos para a Gestão Ambiental, que nos questionários aplicados 

em 2011 e 2012 foram aglutinados em um item, sendo que inicia os questionários do 

PSMV refere-se à existência ou não de legislação municipal que trate da questão 

ambiental. Esta primeira questão, que vai sendo ajustada ao longo do período, não foge 

da temática estruturadora do questionário nem requer maiores esclarecimentos. 

Entretanto, na medida em que avançam os outros temas, ficam menos inteligíveis os 

conteúdos propostos e mais necessário esclarecê-los. 

De pronto é possível separar os instrumentos em dois subtemas, por assim 

dizer: um primeiro que trata dos instrumentos de planejamento adotados pela gestão 

municipal, especialmente a Agenda 21 Local, item presente em todas as edições do 

PSMV, mas também do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Rural (PDDR), o Plano Municipal de Desenvolvimento e 

outros instrumentos de planejamento preconizados no Estatuto das Cidades. 

Cabe destacar que à medida que o programa vai se consolidando e que 

aumentam os municípios que respondem positivamente às questões relativas à 

existência e/ou adoção desses instrumentos de planejamento e gestão territorial, sua 

importância relativa vai diminuindo, de tal sorte que nos questionários de 2011 e 2012 

nada mais se pergunta com relação a eles. 

Em certo sentido, esta tendência já pode ser adotada como um primeiro 

indicativo do viés pró-inovação dos questionários, haja vista que, quanto mais comum 

se torna a adoção de um determinado instrumento da política ambiental, menor peso 

relativo ela ganha no processo de avaliação, enquanto que outros temais mais novos são 

introduzidos. 

O segundo subtema trata da capacidade do órgão municipal de meio 

ambiente. Em 2004 a preocupação central era mapear a existência de órgão municipal 

de controle ambiental e a existência de ações de controle ambiental das atividades e 

empreendimentos no município, especialmente licenciamento e monitoramento 

ambiental. Entre 2005 e 2007 os questionamentos são basicamente os mesmos, não fora 

o surgimento do questionário de avaliação da mobilização, praticamente nada teria 

variado ao longo dessas edições do PSMV.  
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Por seu turno, a análise das questões que são incorporadas ao processo de 

avaliação em função da adoção do questionário de mobilização também pode ser usada 

como evidência da tendência do PSMV de procurar elevar sistematicamente o nível de 

exigências do processo de certificação. Se até 2007 havia a preocupação com a 

existência dos órgãos ambientais, por exemplo, com a introdução da avaliação da 

mobilização, o programa agregou ao processo de avaliação como esses órgãos estariam 

funcionando. 

Ainda como evidência do viés pró-inovação do Programa, o questionário de 

2009, por exemplo, se antecipa à Lei Complementar 140, que seria sancionada em 2011, 

ao se preocupar com a existência de quadros técnicos de servidores públicos ativos nos 

órgãos ambientais. Já o questionário de 2012 introduz o questionamento relativo à 

eventual destinação, para o fundo municipal de meio ambiente, dos recursos auferidos 

pelos municípios em função do ICMS socioambiental prática para a qual não há 

qualquer exigência legal em vigor e que, certamente, se caracteriza como uma inovação 

na garantia de fundos para financiar as políticas ambientais. 

Desde o primeiro momento e ao longo de todo o período analisado a questão 

dos resíduos sólidos é tema predominante nos questionários aplicados, com destaque 

para o primeiro (2004) quando 14 das 50 questões aplicadas relacionavam-se com o 

tema. Nos anos seguintes eram 6 questões sobre resíduos igualando, em geral, o número 

de questões relacionadas com abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os 

questionários de 2011 e 2012 são mais econômicos no tema, mas ainda trazem 4 

questões relativas a resíduos sólidos contra 3 que tratam de outras dimensões da política 

municipal de saneamento básico. 

É importante destacar que muitos dos aspectos considerados para a 

certificação das gestões municipais com base neste quesito – questões relacionadas com 

a destinação adequada dos resíduos sólidos, as iniciativas de coleta seletiva ou mesmo o 

estímulo ao reuso e redução do consumo – uma vez que são obrigações que os 

municípios só passaram a ser cobrados a partir do final de 2012, reforçando a premissa 

de que a certificação tenderia a favorecer os municípios que se mostrassem inovadores 

nas suas práticas ambientais. 

Também nas outras dimensões das ações de saneamento básico, a 

certificação antecipa diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), 

aprovada em 2007, pois mesmo reconhecendo que tais regramentos e a preocupação 

com a oferta de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de 
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qualidade antecedem a aprovação da PNSB, naquele período o foco das preocupações 

era as empresas concessionárias desses serviços, normalmente controladas pelos 

governos estaduais, e não os governos municipais. 

A temática da Biodiversidade está presente em todos os questionários desde 

2005 quando se adotou esta formatação. Assim como acontece com a questão da 

infraestrutura, ademais de abarcar uma grande variedade de temas, é um bloco de 

questões bastante representativo e com um viés crescente. Se nos dois primeiros 

questionários o tema representava menos de 20% das questões, nos últimos 

questionários (2011 e 2012) a participação se aproxima dos 25%.  

As questões relacionadas ao eixo da biodiversidade tratam da realização de 

pesquisas, de ações patrocinadas pelos governos municipais para proteger a 

biodiversidade, de projetos de arborização, entre outros temas. Ao longo de todo o 

período analisado destaca-se a preocupação com a criação e manutenção de Unidades de 

Conservação no nível municipal. Em todos os anos há, invariavelmente, 3 questões 

voltadas para este tema, revelando a concepção ou a preocupação central da política 

estadual de meio ambiente no quesito biodiversidade. 

Aqui também é necessário destacar o caráter de estimular o pioneirismo 

nesta temática, haja vista o fato de que mesmo existindo Unidades de Conservação 

Municipais antes de 2004 no estado do Ceará, a lei que trata do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) é de 2000 e a lei estadual, que regulamenta o 

Sistema Estadual, o SEUC, é de nove anos depois. Assim, mais uma vez o processo de 

certificação estimula a antecipação das práticas ambientais consideradas adequadas e, 

por consequência, tende a dar maior pontuação para aqueles municípios que adotam 

uma postura mais inovadora. 

Outro tema que, ao longo de todo o período, recebeu atenção especial dos 

questionários está relacionado com a adoção de práticas sustentáveis no manejo da 

produção rural. Ainda que as perguntas tenham variado ao longo do tempo a 

preocupação com uso adequado dos agrotóxicos e defensivos agrícolas, o estimulo à 

adoção de práticas agroecológicas ou ainda questões relacionadas à prática de 

queimadas e capacitação dos produtores rurais estão presentes em todos os 

questionários. 

Outros temas aparecem frequentemente ao longo de todos os questionários, 

permitindo algum tipo de avaliação intertemporal da evolução da situação encontrada, 

como é o caso dos questionamentos relacionados às ações de educação ambiental, às 
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iniciativas desenvolvidas pelos governos municipais no campo das energias renováveis 

ou todo um conjunto de questionamentos relativos à conservação e proteção dos 

recursos hídricos e das áreas de preservação permanente (APP). 

Muitos destes temas anteciparam as legislações nacionais e estaduais e, 

neste sentido, podem ter estimulado que governos municipais assumissem o pioneirismo 

na tradução dessas sugestões, por assim dizer, em políticas, projetos ou práticas 

adotadas pelos governos locais, repercutindo, na sua eventual certificação com o Selo 

Município Verde. 

4.1.1 A preocupação com a “avaliação da mobilização”.  

Apesar da preocupação com a mobilização da sociedade em torno das 

questões ambientais compor uma das dimensões do PSMV desde o início, a partir de 

2007 o instrumento de pesquisa adotado sofre uma mudança significativa ao agregar ao 

questionário de avaliação da gestão ambiental um segundo caderno de pesquisa, com 18 

questões, voltado para a “avaliação da mobilização ambiental” dos municípios. 

A apresentação do questionário de mobilização ambiental de 2007 informa 

aos participantes que com aquelas questões se pretendia avaliar “os municípios 

cearenses que atingiram pelo menos a nota mínima de corte na avaliação da Gestão 

Ambiental, verificando-se a situação atual de mobilização da população nos municípios, 

referente às questões ambientais” (CEARÁ. GEC. CONPAM, QMA, 2007). 

Dois aspectos merecem ser ressaltados nesta assertiva. O primeiro refere-se 

ao fato de que a mobilização só seria objeto de avaliação para aqueles municípios que 

apresentassem um desempenho minimamente satisfatório na avaliação da gestão; o 

segundo, relaciona-se com a já mencionada preocupação de que as ações consideradas 

pelo programa fossem além da mera formalização dos instrumentais e políticas, 

preocupando-se com sua efetiva implementação. 

A análise dos questionamentos de 2007 evidencia que a mobilização está 

relacionada com a dimensão orçamentária das políticas ambientais no município – 

existência e execução de dotação orçamentária para a política municipal de meio 

ambiente; com o volume de recursos aplicado no fundo municipal de meio ambiente – e 

com a participação da sociedade civil na gestão da política ambiental, tendo como 

referência a existência, as atribuições e o modo de funcionamento dos Conselhos 

Municipais de Meio Ambiente (CONDEMAs). 
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Esta tendência de investigar além da mera existência dos instrumentos e 

regramentos fica mais evidente a partir do questionário de 2008, provavelmente porque 

boa parte dos municípios já os possuía, mas enfrentava dificuldades com sua efetiva 

implementação. Em especial as respostas deixam de ser do tipo “sim, não ou em 

elaboração” para serem substituídas por questões do tipo quantos? quais? e com que 

frequência?. Esta tendência vai se consolidando nos anos seguintes com a introdução de 

questionamentos relacionados a novos instrumentos ou novas práticas decorrentes de 

normatização produzida em nível nacional ou estadual depois do inicio do programa.  

Aqui também é possível associar o processo de certificação com a 

identificação de gestões marcadas pelo pioneirismo, uma vez que se os questionários 

mantivessem o mesmo perfil de questionamentos, com o passar dos anos a certificação, 

do ponto de vista da inovação, seria nivelada por baixo, já que aqueles que tivessem 

adotado a política há mais tempo e já tivesse conseguido fazê-la avançar em sua 

implementação, conseguiriam a mesma pontuação daqueles que tardiamente adotaram a 

medida. 

Do ponto de vista metodológico, o esforço de buscar evidências empíricas 

que referendassem a afirmação de que a certificação do PSMV adota um viés que 

favorece os municípios que são mais pioneiros na inovação das políticas ambientais 

pode ser sintetizado nos Quadros 8 e 9.  

Por seu intermédio é possível fazer uma rápida comparação entre as datas 

em que uma determinada questão passou a ser considerada no processo de avaliação do 

PSMV e quando ela passou a ser exigida dos governos municipais, tomando como 

referência o momento que a legislação entrou em vigor ou que a exigência deveria ser 

adotada pelos governos locais.  

 

Quadro 8 – Agenda das Questões Consideradas na Certificação de 2004 e Suas 

Relações com as Normas e Exigências Nacionais 

 

Questões em 2004 Observações em Relação à Legislação Nacional ou 

Referências Nacionais para o Tema Abordado 

Implantação da Agenda 21 Local A Agenda 21 brasileira começou a ser discutida em 1997, 

mas sua efetiva implementação só começou em 2003. 

Elaboração dos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos. 

O MMA, por meio do FNMA, lançou em 2000 e 2001 um 

edital para projetos pioneiros para municípios que 

precisassem de apoio financeiro para elaborar seus 

PGRSU. 

Implantação do Plano Diretor e demais 

instrumentos previstos no Estatuto das 

Cidades. 

O Estatuto é de 2001 e a exigência do PDD era para 2006, 

mas em legislação posterior a obrigação foi prorrogada 

para 2008. 

Continua 



156 
 

Questões em 2014 

 
Observações em Relação à Legislação Nacional ou 

Referências Nacionais para o Tema Abordado 
Cont. 

Criação dos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Regional (CMDRS) e 

planos de desenvolvimento regional 

sustentável (PMDRS).             

 

A criação dos conselhos e a elaboração em processos 

participativos dos PMDRS foi apoiada pelo governo 

federal a partir de 1999 e 2000. 

Medidas relacionadas com a coleta, 

destinação, reuso, reciclagem, coleta seletiva, 

redução de resíduos sólidos. 

Apesar de estar em discussão no Congresso desde 1989 a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz todas essas 

exigências, só foi sancionada em 2010, dando aos 

municípios até 2012 para cumprir com as obrigações. 

Ações destinadas à gestão, ampliação e 

monitoramento das ações municipais de 

saneamento básico. 

A Política Nacional de Saneamento Básico é de 2007, 

embora já existissem diretrizes e regramentos desde antes 

com foco na atuação das concessionárias estaduais de água 

e esgoto. 

Participação em consórcios municipais para a 

gestão de recursos hídricos e de resíduos 

sólidos. 

A legislação que estabelece as diretrizes para a contratação 

de consórcios pelo poder público, incluindo municípios, é 

de 2005. 

Existência de medidas voltadas para estimular 

o uso sustentado dos recursos hídricos. 

A PNRH é de 1997, mas não havia previsão de 

competência para os governos municipais, sendo o Ceará 

pioneiro nesta temática, com lei sobre gestão dos RH 

desde 1992. 

Existência de Unidades de Conservação ou de 

iniciativas que estimulem a criação de tais 

áreas protegidas. 

A lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação é de 2000, regulamentado em 2002 e a lei 

estadual é de 2009, embora existam UC municipais criadas 

antes deste período. 

Existência de políticas ou iniciativas voltadas 

para a proteção e recuperação de áreas de 

preservação permanente (APP) 

O Código Florestal, que trata de APP é de 1965, mas a 

temática só entrou na agenda das questões ambientais com 

os debates do novo Código Florestal que é de 2012. 

Iniciativas para promover a agroecologia e a 

produção orgânica de alimentos. 

A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

é de um decreto de 2012, que veio regulamentar uma lei de 

2003. 

Políticas, iniciativas e projetos voltados para o 

controle e uso adequado de agrotóxicos. 

A lei nacional de agrotóxicos é de 1989, mas a mesma só 

foi regulamentada por um decreto presidencial de 2002. 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

É importante ressaltar que embora se recorra às datas em que a legislação 

nacional ou estadual foi adotada como referencial para demonstrar a preocupação com o 

pioneirismo e a inovação ambiental, esta faceta da certificação do PSMV também pode 

ser cotejada com outras variáveis em termos de sua oportunidade e presciência. Entre 

outras podem ser destacadas:  

a) Os questionamentos relacionados aos cuidados com as APP, tema que só entrou 

na agenda nacional, do ponto de vista do interesse da população em geral, com 

os debates em torno do novo Código Florestal, durante sua tramitação no 

Congresso Nacional, que se acentuaram em 2010; 

b) As discussões relacionadas com a questão hídrica e a preocupação com 

iniciativas que estimulassem a redução do consumo, o reaproveitamento e o 
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reuso da água, temas que se tornaram lugar comum em todo o país a partir da 

crise hídrica da Região Metropolitana de São Paulo; ou ainda, 

c) O estímulo para que governos municipais fizessem parcerias com universidades, 

institutos de pesquisa e ONG com o intuito de desenvolver estudos e pesquisas 

sobre questões ambientalmente relevantes para o município, tema até hoje muito 

pouco exigido aos governos municipais.  

Se o questionário de 2004 já cobrava que os governos municipais fossem 

inovadores para serem certificados, à medida que o programa foi se consolidando os 

questionários também foram evoluindo de modo a elevar o nível de exigência para que 

os governos municipais conseguissem continuar obtendo as certificações. 

A análise da evolução do PSMV entre os anos de 2004 e 2012, com base 

nas questões que compunham o principal instrumento adotado para a avaliação da 

gestão ambiental dos governos municipais, permite uma série de inferências e que 

algumas conclusões sejam tiradas, tanto em termos metodológicos como em termos da 

possibilidade adotar tal processo como ferramenta para avaliar o grau de inovação ou o 

pioneirismo dos municípios na internalização de práticas e conceitos considerados 

inovadores para a gestão das políticas de meio ambiente no nível municipal. 

 

Quadro 9 – Agenda das Questões Consideradas na Certificação dos Outros Anos e Suas 

Relações com as Normas e Exigências Nacionais 

 
Questões Destacadas em Anos Subsequentes Observações em Relação à Legislação Nacional ou 

Referências Nacionais para o Tema Abordado 

Em 2008, se pergunta os instrumentos do Estatuto 

das Cidades que existem no município, cobrando: 

regras sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do 

solo, a zoneamento ambiental, IPTU, estudo de 

impacto ambiental, estudo de impacto na 

vizinhança. 

Muitos desses instrumentos deveriam ter sido 

adotados ainda em 2006, mas lei posterior prorrogou 

para 2008, indicando que ainda naquele momento 

boa parte dos municípios não tinham conseguido dar 

efetividade às diretrizes e exigências do Estatuto. 

A existência de órgão ambiental capacitado é 

introduzida no questionário de 2009. 

A lei complementar 140 que reconhece a 

competência dos governos municipais para a gestão 

ambiental plena dos impactos em seu território é de 

2010. 

O questionário de 2009 consultava se o município 

realizaria ações de monitoramento de controle da 

qualidade da água para abastecimento humano 

conforme o PAVS. 

As diretrizes do Ministério para o Plano de 

Amostragem para a Vigilância Sanitária Ambiental 

foram publicadas em 2006. 

Em 2010, se questionava se o município possuía 

parceira com ONG, universidade ou centro de 

pesquisa para o conhecimento e uso sustentável da 

biodiversidade local.  

A Convenção da Biodiversidade é da ECO92, mas o 

protocolo de Nagoya, que é de 2010 e trata do 

equânime da biodiversidade e o potencial genético 

ainda aguarda regulamentação pelo Congresso 

Nacional. 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 
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Do ponto de vista metodológico um primeiro aspecto que se pode inferir é 

que não havia, por parte do comitê gestor do programa, preocupação com a 

comparabilidade entre as avaliações e certificações produzidas ano a ano. Isto fica 

evidente em função das constantes mudanças nos conteúdos, formatos e abordagens 

adotadas para cada questionário, o que dificulta a comparação dos resultados, ainda que 

não a inviabilize. 

Também parece evidente que a opção de ajustar os instrumentais de 

pesquisa não foi acidental. Na apresentação dos questionários o comitê gestor afirma o 

objetivo era conseguir uma “fotografia” da gestão ambiental no município e, supõe-se, 

nunca objetivou transformá-las em um “filme”.  

Nesta linha, o que mais se observa é que houve uma proposta de ir 

aumentando o grau de exigência nos questionamentos e o grau de dificuldade para que 

os municípios conseguissem a certificação, provavelmente como estratégia de induzir os 

governos locais a manterem-se sempre na vanguarda das políticas ambientais, 

estimulando o pioneirismo na adoção das inovações ambientais.  

Ou seja, como cada alteração promovida nos questionários e na metodologia 

de avaliação implicava que os municípios, para receberem o certificado, precisavam 

continuar sendo pioneiros na adoção de políticas e práticas ambientais inovadora, é 

possível afirmar que o Selo Município Verde, ademais de certificar que as gestões 

municipais são adequadas, serviria igualmente para afirmar que elas estão sendo 

pioneiras na internalização de práticas ambientais inovadoras. 

Reforça tal conclusão o fato de que a análise dos questionários evidencia 

que para avaliar a gestão ambiental dos municípios o PSMV se utiliza de variáveis que 

poderiam ser relacionadas com os tipos de indicadores propostos por Busch e Jörgens 

(2005 apud JANICKE e JACOB, 2006, p. 39) para analisar a disseminação da inovação 

em políticas ambientais (QUADRO 10). 

 

Quadro  10 – Comparativo entre as Variáveis Adotadas por Busch e Jorgens e as 

Adotadas pelo PSMV para Certificação. 
Variáveis Adotadas por Busch e 

Jorgens para Disseminação da Inovação 

Variáveis Consideradas pelo PSMV para Certificação 

da Gestão Municipal 

Marco legal ambiental Existência de legislação ambiental 

Avaliação do Impacto Ambiental Competência do órgão ambiental municipal para licenciar e 

fiscalizar atividades econômicas no município. 

Selos Ambientais O PSMV é, ele mesmo, um selo ambiental. 

Ministérios de meio ambiente Existência de órgão ambiental e sua estrutura, existência de 

conselho municipal de meio ambiente e seu 

funcionamento. 

continua 
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Variáveis Adotadas por Busch e 

Jorgens para Disseminação da Inovação 

Variáveis Consideradas pelo PSMV para Certificação         

da Gestão Municipal               cont. 

Estratégias nacionais de meio ambiente Estratégias para o meio ambiente baseadas no orçamento 

municipal para o meio ambiente; na adoção da Agenda 21 

Local; nos planos diretores, urbanísticos, de saneamento 

básico e de resíduos sólidos. 
Fonte: Adaptado de JANICKE e JACOB, 2006, p. 39. 

 

Ou seja, considerando válida a tradução das variáveis globais propostas por 

estes autores para variáveis mais aproximadas da realidade municipal, nos moldes 

demonstrados no quadro acima, é possível propor que, para fins desta primeira análise, a 

certificação pelo PSMV seria um bom indicador de inovação ambiental. 

Entretanto, seja na afirmação de que o PSMV serve de parâmetro da 

qualidade da governança local ou do grau de inovação dos governos municipais, 

avançar na demonstração empírica das relações entre o programa, governança e 

pioneirismo na inovação requer analisar eventuais limitações do Programa para este fim.  

Inicialmente cumpre destacar que a opção adotada de, permanentemente, 

aumentar as exigências para a certificação não garante, necessariamente, compromisso 

com aspectos inovadores das políticas, pois a elevação das linhas de corte
28

 não é feita 

em função de qualquer padrão de inovação esperado, mas em função de decisão 

arbitrada pela conselho responsável pela avaliação anual do programa, aparentemente, 

com o simples intuito de aumentar o desafio da certificação (TABELA II do Apêndice). 

Ademais, chama a atenção o fato de que a análise dos questionários 

evidencie uma maior preocupação com a comprovação do adoção de dispositivos legais 

relacionados ao tema, sem dedicar a mesma atenção à efetiva implementação da norma 

adotada e seus efeitos para a sociedade.  

Esta condição obriga que se reconheça que, embora o cumprimento dos 

dispositivos legais seja condição necessária para alcançar os resultados esperados nas 

políticas ambientais, não se pode deixar de considerar o risco de se patrocinar um 

formalismo exacerbado que se preocupe em dispor do instrumento legal, mas não 

consiga aplicá-lo. Esta preocupação se justifica quando, por exemplo, se comparam dois 

instrumentos de gestão ambiental que são objeto de questionamento ao longo de todos 

os anos analisados: a existência de legislação ambiental no âmbito municipal e a 

implantação da Agenda 21 Local. 

Ao se analisar as respostas dadas à existência de legislação ambiental, 

verifica-se que em 2004 dos 39 municípios que participaram o PSMV, apenas 3 

                                                           
28

 Em 2005 o índice que o município deveria alcançar no IGA para não ser desclassificado era 45% da 

nota máxima possível, para 2008 esse mínimo passou para 50%. 
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responderam positivamente, ou seja, menos de 10% dos participantes e menos de 2% 

dos municípios cearenses. O número de municípios que declara dispor da legislação em 

questão evolui ano a ano até que em 2011 dos 144 municípios que responderam ao 

PSMV, ao longo de todas as edições do programa, 42 dispunham da lei ambiental, 29% 

dos participantes e 23% de todos os municípios do Estado. 

Por outro lado, quando se faz a mesma análise com respeito à adoção da 

Agenda 21 Local, o resultado é diferente. Não só o peso da resposta positiva ao item 

perde importância ao longo do período analisado, como é praticamente impossível 

identificar municípios que efetivamente tenham elaborado e se empenhado em 

implementar os objetivos e metas fixados em tal instrumento de planejamento.  

À guisa de exemplo, um trabalho de Pereira et al. (2012), voltado para 

mapear a disseminação deste instrumento de planejamento sustentável no Estado, 

encontrou que apenas sete municípios cearenses que haviam concluído suas Agendas 21 

até aquela data. De modo que, mesmo supondo que todos os sete fossem participantes 

do PSMV, esta quantidade representaria apenas 5% dos 144 municípios que já 

participaram do programa. 

Ou seja, quando se avalia a capacidade do processo de pesquisa e avaliação 

induzir a adoção de determinadas ferramentas gerenciais ou mesmo mudanças de 

conduta, resta evidente na comparação dos casos de criação de lei ambiental (29% de 

efetividade), que decorre da mera formalização da regra, e da adoção da Agenda 21 

Local (5% de efetividade), que necessita de empenho para a implementação das 

mesmas, que outras variáveis podem ter maior capacidade de persuasão no processo de 

transição da mera formalização da norma ou do plano, para a sua efetiva 

implementação. 

Igual situação pode ser dita com relação à criação de CONDEMAs, que por 

ser pré-requisito para a participação no programa é o indicador que apresentou a 

evolução mais positiva no período de análise, passando de 39 conselhos em 2003, para 

um total de 166 em 2012. Já a adoção do principio do protetor-recebedor, comemorado 

pelo Ceará CONPAM (2012), é menos observada por quase todos os órgãos do sistema 

estadual de meio ambiente que a adoção do principio do poluidor-pagador, incluindo-se 

aí o próprio órgão estadual de controle ambiental, a SEMACE. 

O que se pode concluir é que de fato o processo de avaliação promovido 

pelo PSMV teve o poder de provocar reflexões e persuadir os gestores municipais a 

adotar determinadas práticas e políticas de natureza inovadora. Entretanto, não se pode 
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perder de vista que este processo é mediado por outras variáveis e circunstâncias que 

podem ser mais influentes e que, consequentemente, precisam ser estudadas e 

compreendidas. 

Seguindo o raciocínio de Santos (2009, p. 90), de que “o senso comum é 

retórico e metafórico, não ensina, persuade”, em certo sentido, o processo avaliativo do 

PSMV não ensina, mas tenta persuadir gestores ambientais a adotarem práticas e 

políticas inovadoras. Este processo, entretanto, não pode negar as experiências e 

trajetórias nem dos gestores nem das populações que serão afetadas por tais iniciativas. 

Ou seja, os resultados observados para o Programa podem estar influenciados por 

variáveis outras que não apenas aquelas relacionadas diretamente com a questão da boa 

governança e da inovação ambiental. 

Dito de outro modo, mesmo reconhecendo as afirmações explícitas de que o 

objetivo do programa é o de contribuir para o aprimoramento das práticas e das políticas 

ambientais nos municípios cearenses, é lícito questionar se o processo de avaliação e 

certificação adotado por parte do programa não estaria sendo contaminado por 

fenômenos de outras naturezas, que não aqueles relacionados à governança ambiental. 

Um caminho para refutar esta possibilidade da certificação do PSMV ser 

influenciado por outros fenômenos que não a qualidade da gestão ambiental municipal 

seria uma análise dos critérios adotados pelo programa para chegar aos seus resultados, 

demonstrando a relação entre os critérios adotados e os aspectos considerados de 

qualidade pela política ambiental, como fizeram Girão (2010), Braga (2012) e 

Rodrigues (2014). 

Para esses autores há evidências de que os indicadores e parâmetros 

selecionados pelo Programa apresentam alta correlação com indicadores ou dimensões 

relacionadas à política ambiental e sua gestão (BRAGA, 2012), aos princípios da boa 

governança (RODRIGUES, 2014) e aos princípios do desenvolvimento sustentável 

(GIRÃO, 2010). Entretanto, não demonstram a não existência de outras variáveis ou de 

outros fenômenos que poderiam explicar de forma mais contundente, o fato de 

determinado município ser certificado e outro não. 

Com isto em mente, é mister aferir se e em que medida outros fatores, que 

não os elementos da boa governança, explicam o fato de um município ser certificado 

ou não,  ter alcançado a certificação e, consequentemente, em que medida o PSMV 

pode subsidiar processos de avaliação do pioneirismo na inovação ambiental em nível 

local. 
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4.2 Os Fatores Intervenientes e Variáveis Selecionadas 

Recorrendo aos trabalhos realizados por Jacnicke (2006a e 2006b), por 

Janicke e Jorgens (2006) assim como os esforços analíticos realizados por Jacob e 

Volkery (2006) na modelagem de capacidades para o pioneirismo na inovação 

ambiental de países europeus, cabe reconhecer a existência de fatores econômicos, 

sociais, cognitivos e político-institucionais, ademais de fatores situacionais, que podem 

influenciar o comportamento inovador dos governos. 

Para trazer esta proposição teórica para a realidade dos municípios 

cearenses, o passo inicial é identificar os fatores que poderiam explicar o bom 

desempenho dos municípios no processo de certificação, tendo por base um conjunto de 

dimensões da realidade municipal que, teoricamente, poderiam servir para discriminar 

ou explicar o fato de um município ser ou não certificado. 

Ainda que os aspectos geográficos não sejam considerados na análise 

aplicada aos países europeus, para o caso dos municípios cearenses, um dos primeiros 

conjuntos de fatores que merecem ser considerado é, precisamente, aquele que se 

relaciona com os aspectos físicos e demográficos dos municípios. Isto porque é mais 

que pertinente se especular se o sucesso de um município no PSMV teria relação com 

sua extensão territorial, com sua localização ou com o tamanho de sua população. Para 

testar esta possibilidade, foram considerados os resultados da certificação à luz das 

seguintes variáveis: 

a) Tamanho da População, considerando o número de habitantes do município em 

2010 do IBGE;  

b) A Densidade Demográfica, calculada em habitantes por quilômetro quadrado;  

c) A Taxa de Urbanização do município; e,  

d) A Macrorregião de Planejamento em que o município está localizado. 

Assim como aconteceu no caso europeu, cabe questionar se os resultados da 

certificação estariam relacionados com o grau de desenvolvimento econômico do 

município, ou seja, é igualmente válido especular se o nível de “riqueza” de um 

determinado município contribuiu para que ele fosse certificado pelo PSMV. Para 

analisar o comportamento da certificação com base neste viés, foram selecionados os 

seguintes indicadores: 
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a) O Produto Interno Bruto (PIB) per Capita do município;  

b) A participação, em percentual, do PIB setorial da Indústria no PIB total do 

município; e,  

c) O Indicador de Infraestrutura de Apoio produzido pelo IPECE. 

Também a dimensão social, com suas multivariadas facetas, pode ser 

mencionada como variável capaz de explicar o desempenho de um determinado 

município no processo de certificação. Especialmente, os aspectos relacionados com os 

níveis de educação da população tendem a ser apontados como razão para que 

determinada política ambiental seja melhor ou pior executada. 

Por conta desta ênfase na questão educacional, a análise proposta, separa a 

dimensão social em duas categorias distintas, os que se relacionam com a oferta de 

serviços de natureza assistencial e os que estão afetos à política educacional e seus 

resultados: 

a) Indicadores Assistenciais:  

a. O Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDH-M);  

b. O percentual da população do município em extrema pobreza; e,  

c. A Relação entre o Número de unidades básicas de saúde (UBS) por 1.000 

habitantes. 

b) Indicadores Educacionais:  

a. A relação entre o número de docentes e o total de alunos matriculados na 

rede municipal de ensino no ano de 2010;  

b. A Taxa de Escolarização no Ensino Fundamental;  

c. A Taxa de Escolarização do Ensino Médio dos municípios; e,  

d. A Taxa de Analfabetismo Funcional da população com 15 anos ou mais. 

Por fim, há uma corrente que defende que os resultados observados em 

termos das políticas públicas, sejam eles bons ou não, podem ser explicados pela 

dimensão política ou institucional da gestão municipal, compreensão esta que 

frequentemente se vocaliza com base no argumento da “vontade política” dos gestores, 

que está traduzida nos seguintes indicadores: 

a) A relação entre a receita orçamentária per capita e o PIB per capita do 

município;  
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b) A filiação partidária do prefeito;  

c) A data de emancipação do município; 

d) A continuidade da gestão, a partir da análise do fato do prefeito municipal no 

exercício do governo em 2010 (ou seja, para o período 2009-2012), se o mesmo 

que ocupava o cargo no exercício anterior, 2005-2008; e, 

e) Como variável relacionada com a dimensão político-institucional, o Índice de 

Sustentabilidade Ambiental (ISA), calculado pelo Comitê Gestor do PSMV, que 

estabelece os municípios certificados e seu nível de certificação. 

4.2.1 Os Fatores da Inovação Ambiental nos Municípios. 

Assim como fizeram Jacnicke (2006) e Jacob e Volkery (2006) na sua 

definição dos fatores que se relacionam com o comportamento inovador dos países da 

OCDE, a primeira parte do esforço de aplicação do modelo por eles desenvolvido à 

realidade dos municípios cearenses consiste em procurar organizar as variáveis 

selecionadas em fatores comparáveis ou equivalente àqueles adotados no modelo 

europeu.  

Tendo como ponto de partida o levantamento e tabulação dos dados 

relacionados aos indicadores propostos para cada um dos 184 municípios cearenses, a 

etapa subsequente do trabalho consistiu em buscar validar os agrupamentos adotados 

inicialmente, tendo por base metodológica uma análise fatorial, cujo objetivo pode ser 

traduzido como o esforço de transformar “grandes conjuntos de dados em um numero 

reduzido de fatores, explicando, de forma clara, as variáveis originais” (MANLY, 

1998), a partir de uma técnica que se fundamenta na descoberta de padrões de 

características, denominados fatores. 

A análise parte do pressuposto que um dado fenômeno é determinado por 

um conjunto de variáveis que se relacionam e, portanto, não deve ser medido de forma 

direta, sem considerar as interações entre essas variáveis.  

Inicialmente se aplicou a análise fatorial para todo o conjunto dos 

indicadores disponíveis, alcançando-se resultados satisfatórios em termos dos testes 

KMO e Esfericidade. Entretanto, a variável data de emancipação apresentou uma 

comunalidade abaixo de 0,300, sendo excluída da análise seguinte. As demais variáveis 

foram utilizadas na análise, com os seguintes resultados para os testes de Kaiser-Mayer-

Olkin (KMO) e da esfericidade de Bartlett: 
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Tabela 1 - Testes de KMO e Bartlett 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,803 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3080,314 

DF 

Sig. 

153 

,000 

Sig. 

 

,000 

 

   

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

O resultado do teste de KMO baseia-se na lógica de que quanto menor for 

este valor, mais fraca será a relação entre as variáveis e os fatores. Quando o índice for 

menor que 0,5 isto que caracteriza um resultado inaceitável para a utilização da análise 

fatorial, enquanto que resultados iguais a 1 sinalizariam ótima relação para a utilização 

da técnica. O resultado obtido coloca esta análise na categoria de BOA qualidade para a 

análise fatorial (TABELA III do Apêndice). 

Os resultados obtidos evidenciam que a Análise Fatorial em questão 

consegue descrever satisfatoriamente a relação dos fatores com os dados coletados, 

permitindo que se avance na análise. Já a análise de comunalidade, ou seja, a avaliação 

de em que medida cada um dos componentes representa as variáveis analisadas, os 

resultados observados foram os seguintes: 

 

Tabela 2 - Comunalidade 

                  Variáveis                                                                       Initial                Extraction 

(1)População em 2010 1,000 ,995 

(2)Densidade 1,000 ,956 

(3)Urbanização 1,000 ,684 

(4)PIB per capita 1,000 ,724 

(5)PIB da Indústria 1,000 ,776 

(6)Infraestrutura de Apoio 1,000 ,839 

(7)IDH-M 1,000 ,894 

(8)Extrema Pobreza 1,000 ,813 

(9)Unidades  Básicas de Saúde por 1000 hab 1,000 ,673 

(10)Taxa de Escolarização no Ensino Fundamental 1,000 ,760 

(11)Taxa de Escolarização no Ensino Médio 1,000 ,683 

(12)Taxa de Analfabetismo 1,000 ,877 

(13)Razão de Matriculas por Docente 1,000 ,971 

(14)Relação Receita Municipal/PIB 1,000 ,982 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

De tais resultados, habilitadores para avançar na análise fatorial, partiu-se 

para a identificação dos componentes e suas relações com as variáveis em análise, com 



166 
 

resultados (TABELA IV do Apêndice) que evidenciam que as quatro primeiras 

variáveis selecionadas (Tamanho da população, Densidade Populacional, Taxa de 

Urbanização e PIB per capita), com autovalor maior que 1, explicam acumuladamente 

mais de 83% dos comportamentos da variáveis analisadas e, justificando-se, assim, a 

incorporação de uma dimensão demográfica na análise da inovação no nível municipal, 

em acréscimo aos fatores originalmente adotados no estudo europeu.  

Dando sequencia à analise fatorial em curso, ao cotejar o grau de explicação 

ou de correlação entre cada um dos quatro componentes e as variáveis analisadas 

produz-se a seguinte tabela de resultados: 

 

Tabela 3 – Matriz de Componentes Rotacionados 

 

 Componentes 

1 2 3 4 

População em 2010 ,981 ,166 ,055 -,038 

Densidade Habitacional em 2010 ,953 ,207 ,063 ,026 

Taxa de Urbanização ,222 ,733 ,307 ,051 

PIB per capita ,223 ,752 ,239 ,226 

PIB da Indústria -,034 ,791 ,384 ,038 

Infra-estrutura de Apoio ,623 ,593 ,309 -,058 

IDH-M ,372 ,860 -,125 -,003 

População em Extrema Pobreza -,152 -,888 -,008 ,036 

USB por 1000 habitantes -,228 -,279 -,713 ,188 

Escolarização no Ensino Fundamental -,127 -,165 ,074 ,843 

Escolarização no Ensino Médio ,081 ,179 -,189 ,780 

Taxa de Analfabetismo -,301 -,883 -,061 ,059 

Relação Matricula Docente ,028 ,199 ,809 ,025 

Relação Receita Municipal-PIB -,169 -,814 -,273 ,156 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Ao se traduzirem os componentes em fatores e variáveis relacionadas, a 

análise permite ajustar os indicadores para as variáveis selecionadas a partir de um 

agrupamento diferenciado daquilo que foi inicialmente proposto, de sorte que ficar-se-ia 

com o seguinte quadro de resultados:  
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Quadro 11 - Fatores Extraídos da Análise Fatorial, por Variáveis. 

 
Comp. Descritor Variáveis 

1 Aspectos Demográficos 

População 

Densidade Populacional 

Infraestrutura de Apoio 

2 

 

 

 

 

 

. 

 

Dimensão Socioeconômica 

 

 

 

 

 

Taxa de Urbanização 

PIB per capita 

Participação do PIB da Indústria 

IDH-M 

Taxa de Extrema Pobreza                                      

Taxa de Analfabetismo 

Receita Municipal⁄PIB                                

3 Oferta de Serviços Públicos 
Unidade de Saúde por 1000 habitantes 

Relação Matrícula⁄Docente 

4 Acesso à Educação 
Escolarização do Ensino Médio 

Escolarização do Ensino Fundamental 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Ao realizar uma primeira comparação entre os fatores definidos no Quadro 

15 para os municípios com aqueles propostos por Jänicke (2006b) no seu estudo 

aplicado aos países da OCDE e associados à adoção de um comportamento inovador de 

sua parte, alguns aspectos chamam a atenção. 

 

Quadro 12 - Relação entre os Fatores Estruturais de Jänicke e os Fatores Estruturais 

Propostos para Analisar o Comportamento Inovador de Governos Municipais. 

 
Fatores Estruturais (Jänicke) Fatores Estruturais (Municípios) 

Fatores Econômicos Fatores Socioeconômicos 

Fatores Demográficos 

Serviços Públicos 

Fatores Cognitivos Fatores Educacionais 

Fatores Político Institucionais  - 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

O primeiro aspecto é que no plano municipal  conjunto de variáveis 

arroladas para se equivaler aos fatores estruturais econômicos definidos por Janicke 

(2006b) ficam melhor organizados em três fatores distintos (sócio-econômico, 

demográfico e oferta de serviços públicos). O segundo aspecto é que não há variável ou 

fator que adequadamente se relacione com os fatores político-institucionais no modelo 

proposto pelo estudo europeu.  

Inicialmente havia a possibilidade de que os fatores relacionados com a 

oferta dos serviços públicos poderiam ser relacionados com os fatores político-

institucionais previstos por Janicke (2006b), entretanto, estes se relacionam mais com a 
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infraestrutura de serviços públicos do que com as dimensões gerenciais e institucionais 

normalmente relacionadas à execução das políticas setoriais. 

Esta lacuna, a falta de indicadores para os fatores político-institucionais 

seria suprida com a incorporação de uma variável capaz de medir a qualidade da gestão 

das políticas ambientais em nível municipal que, conforme a tese defendida pelo 

presente estudo, seria o indicador adotado pelo PSMV para certificar os municípios, o 

Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA). 

Para tanto, o primeiro passo seria mostrar que o ISA não compõe quaisquer 

dos fatores identificados. Assim, o ISA foi deliberadamente deixado de fora da primeira 

análise fatorial para permitir a realização de outro experimento com sua incorporação 

em análise de igual característica, de sorte que, no momento seguinte, o mesmo método 

foi aplicado, agora considerando o ISA. 

Quando se realiza a análise fatorial acrescida da variável ISA, embora os 

valores dos testes KMO e de Esfericidade ainda indiquem a validade da análise 

realizada, a análise de comunalidade deixa claro que os fatores pouco explicam o 

comportamento das variações do ISA fazendo com que, em tese, esta variável devesse 

ser excluída da análise, pois a comunalidade ficou em .367.  

Mais do que isto, os resultados apontam para a inclusão de um quinto 

componente, ou fator, precisamente aquele em que o ISA seria a única variável 

expressiva na sua explicação, como se observa da Tabela 4 apresentada na sequência. 

Em outras palavras, se retomássemos os quatro componentes descritos no Quadro 11, o 

ISA não teria seu comportamento explicado de forma robusta por nenhum dos quatro 

componentes, ou seja, deveria ser tratado separadamente, como outro fator, no caso em 

questão o fator político-institucional que ficou faltando para completar o modelo 

adotado como referência.  
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Tabela 4 - Matriz
a
 Rotacionada Componentes, considerando o ISA. 

 Fatores 

1 2 3 4 5 

ISA ,142 ,214 ,112 ,303 ,738 

População em 2010 ,977 ,155 ,050 -,047 ,109 

Densidade ,961 ,218 ,053 ,027 -,003 

Urbanização ,226 ,740 ,289 ,022 ,069 

PIB per capita ,248 ,798 ,218 ,217 -,120 

PIB da Indústria -,020 ,816 ,368 ,031 -,016 

Infra-estrutura de Apoio ,605 ,560 ,301 -,062 ,272 

IDH-M ,354 ,818 -,136 -,014 ,293 

Extrema Pobreza -,152 -,881 ,012 ,076 -,119 

USB por 1000 habitante. -,213 -,258 -,707 ,207 -,182 

Escol. Ensino Fundamental -,102 -,120 ,066 ,742 -,194 

Escol. Ensino Médio ,056 ,127 -,178 ,817 ,289 

Taxa de Analfaberização -,293 -,864 -,046 ,055 -,195 

Relação Matricula-Docente ,938 ,223 ,066 -,050 ,200 

Relação Receita-PIB ,940 ,233 ,111 -,036 ,180 

População em 2010 ,027 ,205 ,812 ,060 ,054 

Densidade ,981 ,153 ,046 -,010 ,054 

Urbanização ,979 ,153 ,049 -,022 ,086 

PIB per capita -,146 -,771 -,264 ,175 -,331 

PIB da Indústria -,228 -,147 -,136 ,288 -,608 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Este argumento, ainda que corrobore com a hipótese aqui defendida, não é 

suficiente para afirmar que o ISA seria a única variável capaz de mensurar os fatores 

político-institucionais da gestão ambiental nos municípios. Para demonstrar esta 

assertiva, é necessário avaliar quais das variáveis em questão seriam capazes de 

discriminar os municípios observados entre aqueles que foram certificados e aqueles 

que não foram. 

Tendo como ponto de partida a defesa de que o PSMV é ao mesmo tempo 

um indício de comportamento inovador por parte dos governos municipais e um 

indicador relacionado com a boa governança do desenvolvimento sustentável e das 

políticas ambientais nos municípios, a demonstração cabal desta hipótese requer, 

obrigatoriamente, provar que a certificação pelo programa é função dos elementos de 

governança. 

Traduzindo em termos do modelo de Janicke (2006b), se o comportamento 

inovador depende de fatores estruturais econômicos, cognitivos e político-institucionais 

para acontecer, estabelecer uma relação entre o processo de certificação e os fatores 

políticos institucionais (boa governança) requer demonstrar que apenas o ISA, ou 
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principalmente este indicador, seria capaz de discriminar entre os municípios que obtém 

a certificação e aqueles que não a conseguem. 

Para alcançar este objetivo se recorreu à análise discriminante, uma técnica 

de análise multivariada que se adota quando a variável dependente é categórica, ou seja, 

é qualitativa e não métrica e as variáveis independentes são quantitativas, ou métricas. 

Fundamentalmente, ela tem por objetivo identificar quais são as características 

distintivas dos indivíduos em cada grupo para poder utilizá-las para estimar em que 

grupo um terceiro indivíduo pertenceria. 

O primeiro passo da realização de uma análise discriminante seria o de 

formular o problema que se pretende responder, ou seja, para o presente estudo a ideia 

seria utilizar a análise discriminante para tentar identificar entre os quatro fatores 

anteriormente definidos, quais seriam aquelas que mais significativamente separam os 

municípios certificados pelo Programa Selo Município Verde, daqueles que não 

obtiveram esta distinção. 

A partir daí a análise, propriamente dita, deveria avançar na estimação dos 

coeficientes das funções discriminantes e a determinação da significância das funções 

discriminantes, para depois buscar a interpretação dos dados obtidos e, por fim, avaliar a 

viabilidade da análise discriminante realizada. 

Entretanto, para o estudo em questão, a premissa é que mesmo que todo o 

conjunto das variáveis selecionadas fosse significativo para explicar o desempenho dos 

municípios no processo de certificação, nenhum dos fatores, além do ISA (Fator 

Político-Institucional), seria capaz de discriminar entre os municípios certificados e não 

certificados, até porque é ele o critério adotado pelo PSMV para a outorga do 

certificado. 

Para avançar neste sentido, uma etapa preliminar consistiu em organizar os 

desempenhos dos municípios ao longo dos anos de Programa analisados considerando 

os resultados observados em termos de participação e de certificação, sendo 

estabelecida a seguinte escala de desempenho (QUADRO 13):  
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Quadro 13 - Categorias de Classificação para os Municípios Cearenses em Função de 

sua Participação no Programa Selo Município Verde em 2010 

 

Escala Categoria Descrição 

0 Não participante Municípios que não se inscreveram no programa. 

1 Não avaliado Municípios que se inscreveram mas não tiveram ISA por falta de 

informação ou não cumprimento de exigências do programa. 

2 Não Certificado Municípios que ficaram com ISA abaixo do mínimo para 

certificação (menor que 50%). 

3 Certificação C Municípios certificados com desempenho de 50% a 70% do 

esperado. 

4 Certificação B Municípios certificados com desempenho de 71% a 90% do 

esperado. 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

Uma análise comparada dos resultados observados, considerando a 

totalidade dos municípios cearenses, aponta para a seguinte distribuição de frequência 

entre dos municípios para o conjunto das categorias definidas (TABELA 5), indicando 

que uma parcela significativa dos municípios cearenses (52,2%), formada por aqueles 

que se enquadraram nas duas primeiras categorias, sequer tiveram seu ISA calculado. 

Tabela 5 - Distribuição de Frequência das Observações da Situação dos Municípios em 

Função de sua Participação no Programa Selo Município Verde, em 2010 

 

Escala Categoria Freqüência Percentual Percentual 

Válido 

Percentual 

Acumulado 

0 Não participante 48 26,1 26,1 26,1 

1 Não Avaliado 48 26,1 26,1 52,2 

2 Não Certificado 55 29,9 29,9 82,1 

3 Certificação C 22 12,0 12,0 94,0 

4 Certificação B 11 6,0 6,0 100,0 

Total 184 100,0 100,0  
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Com uma primeira análise discriminante, realizada com todos os municípios 

e todas as variáveis selecionadas ficou evidenciado que, excetuando o ISA, nenhuma 

delas seria capaz de discriminar entre participação, não participação ou estágio de 

certificação. Este resultado, entretanto, apenas confirma que o ISA é o critério adotado 

para o processo de certificação do programa, produzindo uma conclusão redundante que 

apenas reforça a escolha do PSMV como base empírica para o presente estudo.  

Considerando o referencial metodológico adotado o desafio seria mostrar 

que os fatores gerados na análise fatorial, embora importantes para a inovação 

ambiental não discriminam os resultados observados para os municípios que 

participaram do programa. Para tanto, nova análise discriminantes foi realizada, desta 
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vez considerando os quatro fatores e apenas os municípios que participaram do 

programa, visando identificar sua capacidade de discriminar entre os que foram 

certificados e os que não foram, independentemente do nível de certificação. 

Ao analisar os testes de igualdade das médias dos grupos, que serve para 

identificar os fatores que tem poder de discriminar entre aqueles municípios que foram e 

as que não foram certificados é possível demonstrar a premissa originalmente proposta, 

a de que nenhum deles teria a capacidade de discriminar entre certificados e não 

certificados, tomando por base o teste de Wilks Lambda, como apresentado na Tabela 6 

a seguir: 

                    Tabela 6 - Tests of Equality of Group Means 
 

 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

Fatores Sócio-econômicos ,963 3,313 1 86 ,072 

Aspectos Demográficos ,972 2,474 1 86 ,119 

Acesso a Serviços Públicos 1,000 ,018 1 86 ,893 

Acesso aos Serviços de Educaçao 1,000 ,027 1 86 ,869 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

O teste de Wilks Lambda testa a existência de diferença de médias entre os 

grupos categorizados para cada uma das variáveis analisadas, em uma escala que vai de 

0 a 1 que “propicia a avaliação da existência de diferenças de médias entre os grupos 

para cada variável. Os valores elevados desta estatística indicam ausência de diferenças 

entre os grupos”. (CUNHA, 2014, p. 5). Ou seja, quando mais perto de 1 o teste indica a 

ausência de diferença entre os grupos para aquela variável, ou seja, esta variável não 

serve para discriminar se o município seria certificado ou não. 

Ao analisar os valores de Wilks Lambda para os quatro fatores 

identificados, observa-se que todos eles tiveram resultados acima de 0,900, 

evidenciando que nenhum ajuda a discriminar entre os certificados, os não certificados 

ou mesmo entre participação, não participação ou o tipo de categoria obtido no processo 

de certificação. 

Da análise discriminante resta evidenciado que os fatores demográficos, ou 

seja, aqueles que se relacionam com o porte do município, principalmente em função do 

seu número de habitantes, como também os fatores sócio-econômicos, que estão mais 

diretamente relacionados com as condições como a riqueza é produzida e distribuída 

nos municípios, embora muito importantes para explicar o desempenho dos municípios 
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cearenses em termos da certificação, não são capazes de discriminar entre os que são 

bem sucedidos neste processo e aqueles que não o são. 

Os outros dois fatores, que estão mais relacionados ao acesso à oferta dos 

serviços públicos, com a deliberada distinção entre o acesso aos serviços educacionais e 

dos demais serviços públicos ofertados pelo governo municipal, tanto são menos 

relevantes para a explicação do fenômeno da certificação – e de acordo com o presente 

argumento, da inovação – como não conseguem contribuir para a compreensão do que 

distingue os resultados observados entre os diferentes municípios analisados. 

Entretanto, antes de avançar para as conclusões finais dessas análises, 

restaria ainda a possibilidade de que outras variáveis, que não foram consideradas nem 

na análise fatorial, nem na análise discriminante, pudessem explicar ou mostrar uma 

forte correlação entre sua condição e os resultados de certificação observados. 

A primeira das variáveis consideradas seria a macrorregião de planejamento 

em que o município estaria localizado. A premissa por trás da seleção desta variável 

seria a possibilidade de que as condições locais (bioma em que se localiza, proximidade 

de municípios certificados, entre outras) poderia explicar porque determinado governo 

municipal recebeu a certificação partindo da análise de frequência (TABELAS VIII e 

IX do Apêndice).  

Ao ajustar a análise considerando apenas os municípios que foram 

certificados (categorias 3 e 4) observa-se que para o programa do Selo Verde em 2010 

houve um total de 33 município certificados, o que representou, então, 18% do universo 

e 24,3% dos municípios que se inscreveram para participar do programa, uma vez que 

48 deles (26%) dos municípios cearenses optaram por não participar do Programa, que é 

voluntário. Fazendo o mesmo exercício por região, obter-se-ia a seguinte tabela: 

 

Tabela 7 - Distribuição Percentual dos Municípios por Categoria de Participação no 

Programa Selo Município Verde, por região, para 2010 

 

Região Certificados Inscritos Não Participantes 

Centro-Sul 14,3% 85,7% 14,3% 

Jaguaribe 9,5% 76,2% 24,8% 

Metropolitana 54,5% 90,9% 9,1% 

Noroeste 19,1% 70,2% 29,8% 

Norte 16,7% 75% 25% 

Sertões 10% 70% 30% 

Sul 20% 68% 32% 

Ceará 18% 74% 26% 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 
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O primeiro aspecto a destacar é o fato de que os municípios mais próximos 

da capital (Metropolitana) apresentam um grau de participação e de certificação mais 

alto, o que perece insinuar que a proximidade com a capital seria variável capaz de 

explicar este resultado. Entretanto, a segunda região com o melhor desempenho, em 

termos de certificação, a Região Sul do Estado, está localizada a cerca de 500 

quilômetros da capital, colocando em xeque o argumento. 

Ademais, quando os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza são 

retirados da amostra, os resultados não apontam para uma influência relevante da 

localização geográfica do município. Como se observa, a participação varia de um 

mínimo de 68% dos municípios da região (Sul) até um máximo de 85,7% (Centro Sul), 

enquanto que o índice de certificação vai de 9,5% (Jaguaribe) até os 20% da Região Sul 

do Estado. Estes resultados afastam a localização como variável capaz de discriminar 

entre os certificados e os não certificados.   

Já uma busca de eventuais relações entre a vinculação partidária do prefeito 

com o fato de sua gestão ter obtido a certificação do programa são ainda mais difíceis de 

serem evidenciadas. Esta dificuldade decorre, principalmente, da existência de uma 

variedade tão grande de partidos (17) com prefeitos eleitos no estado, de sorte que o 

número de observações para cada variável é muito pequeno (TABELA X do Apêndice).  

Entretanto, se ainda assim, se optasse apenas por comparar a parcela de 

municípios certificados por partido do gestor municipal, restaria para análise a Tabela 8, 

com a seguinte conformação: 

 

Tabela 8 - Número de Municípios Certificados por Partido, em 2010 

 

 Partido Total 

DE

M 

PCdo

B 

PDT PHS PM 

DB 

PP PPS PR PRB PRP PSB PSC PSD

B 

PSL P

T 

PTB PV  

 Cert. 0 2 0 0 8 0 1 1 3 1 3 0 9 0 3 1 1 33 

Total 2 5 2 1 33 8 2 6 20 2 24 1 53 1 15 7 2 184 

% 0 40 0 0 24 0 50 17 15 50 12 0 17 0 20 14 50 18 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

 

Da tabela acima, em se desconsiderando os partidos que governam 1 ou 2 

municípios, cujo percentual de certificados ou é zero ou 50%, os demais partidos 

apresentam uma parcela de municípios certificados relativamente próxima, variando 

entre 12% e 24%, consistente com a média observada para o total das observações. A 



175 
 

exceção é o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) com 40% dos municípios que 

governava em 2010 certificados.  

Os resultados observados não permitem afirmar que a natureza da filiação 

partidária do prefeito seja determinante para a certificação. Alternativamente, poder-se-

ia propor uma forma de agregação dos partidos por linha ideológica, no caso em questão 

considerando o grau de conservadorismo dos programas partidários em termos das 

políticas ambientais, como experimentado na tabela 9.  

 

Tabela 9 - Municípios Certificados em Função do Perfil Programático dos Partidos 

 
Mais Liberais Perfil Programático Mais Conservadores 

PCdoB PT PDT PS

B 

PP

S 

PV PSD

B 

PMDB PR

P 

PHS PS

L 

PTB PRB PR DEM PP PS

C 

2 3 0 3 1 1 9 8 1 0 0 1 3 1 0 0 0 

5 15 2 24 2 2 53 33 2 1 1 7 20 6 2 8 1 

40 20 0 12 50 50 17 24 50 0 0 14 15 17 0 0 0 

50 inscritos e 10 certificados (20%) 99 inscritos e 19 certificados (19,2) 
37 inscritos e 4 certificados 

(11%) 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Esta abordagem mostra que os partidos com discursos e programas mais 

conservadores têm uma probabilidade de ser certificado que é metade dos partidos mais 

liberais ou mais de centro, cuja probabilidade é praticamente a mesma. Este resultado 

permite considerar que a linha programática dos partidos pode ter relações com o 

desempenho em termos de certificação, mas tal assertiva dependeria de estudos mais 

aprofundados e de mais largo prazo, especialmente porque, esta abordagem agrega 

elevado grau de arbitrariedade na classificação dos partidos nos perfis programáticos 

escolhidos. 

Por fim, há o argumento de que os governos municipais que obtiveram a 

certificação seriam aqueles que onde se identificaria a continuidade da gestão. De 

acordo com os levantamentos realizados, em 2010 pouco menos da metade dos 

municípios cearenses eram governados por prefeitos reeleitos (TABELA XI do 

Apêndice). Porém, quando se comparam as categorias de certificação com a situação de 

continuidade ou não das gestões municipais analisadas chama a atenção como esta 

relação de meio a meio se insinua em praticamente todas as situações, senão vejamos: 
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Tabela 10 - Relação entre Reeleição do Prefeito Municipal e Situação do Município em 

Relação ao Programa Selo Município Verde, em 2010. 

Resultado no PSMV Reeleito Total 

NÃO SIM 

 Não participante 24 (50%) 24 (50%) 48 

Não avaliado 25 (52%) 23 (48%) 48 

Não Certificado 32 (58%) 23 (42%) 55 

Certificação C 12 (55%) 10 (45%) 22 

Certificação B 3 (27%) 8 (73%) 11 

Total 96 (52%) 88 (48%) 184 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

  

Da tabela 9 é possível reconhecer um quadro geral dos resultados 

observados para a variável reeleição, quando consideradas as diferentes possibilidades 

dos municípios serem certificados pelo PSMV em função desta característica que, assim 

como nos aspectos anteriormente analisados, embora não se possa desconhecer a 

possível importância do fenômenos para os resultados, não há como considerar esta 

variável com poder de discriminar entre a probabilidade de um município ser certificado 

ou não pelo programa. 

Ao finalizar as análises propostas, utilizando os dados para as variáveis 

selecionadas para consubstanciar um teste quanto à capacidade da certificação do 

Programa Selo Município Verde de mensurar a qualidade da gestão ambiental pelos 

governos municipais e, mais importante, se esses resultados são ou não influenciados 

por outros fatores e variáveis que não aqueles mais relacionados com a qualidade da 

gestão ambiental, foi possível chegar às seguintes conclusões: 

a) A análise fatorial permite organizar as variáveis em quatro fatores distintos que 

foram descritos como: dimensão socioeconômica; aspectos demográficos; oferta 

dos serviços públicos; e, acesso à educação, diferentemente do agrupamento 

originalmente imaginado para organizar essas variáveis; 

 

b) Quando testado na mesma análise fatorial, o Índice de Sustentabilidade 

Ambiental (ISA) não encontrou maior representatividade nos quatro fatores 

inicialmente identificados, sinalizando não haver maior identidade entre este 

índice e os demais fatores, e indicando a necessidade de um quinto fator que 

poderiam ser relacionado aos fatores político-institucionais propostos por 

Jänicke (2006b) e outros; 
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c) Quando tais fatores foram testados na análise discriminante para as categorias de 

certificação e não certificação, de acordo com o teste Wilks Lambda, nenhum 

deles apresentou poder de discriminação para explicar os resultados de 

certificação observados. 

Também a análise com outras variáveis consideras como potencialmente 

relevantes para explicar a certificação, restou demonstrado que ali também não se 

consegue identificar um fator ou fenômeno capaz de discriminar o que separa os 

municípios que são certificados pelo PSMV daqueles que não o são.  

Demonstra-se, assim, a premissa inicial que o resultado da certificação Selo 

Verde é produto dos efeitos das dimensões da gestão ambiental e da mobilização 

ambiental que conformam os elementos para a avaliação do índice de sustentabilidade 

ambiental e, por consequência, do processo de certificação, sem que o resultado seja 

contaminado de modo significativo por outros aspectos considerados nem tão pouco 

pelas dimensões que foram organizados nos quatro fatores anteriormente mencionados. 

 

4.3 A Certificação do Selo Verde e o Pioneirismo na Inovação Ambiental 

 

Para ser pioneiro na inovação das políticas ambientais, os países precisariam 

dispor de um conjunto de fatores estruturais que, por definição, são de natureza mais 

permanentes. Ainda de acordo com a teoria ora adotada, a esses fatores estruturais se 

somariam fatores de natureza mais conjuntural, denominados fatores situacionais, que 

produziram condições ótimas para a inovação. 

Partindo desta assertiva, é possível propor que se um grupo de municípios 

está exposto às mesmas condições ambientais e, por conseguinte, a fatores situacionais 

similares em sua essência, mas apenas alguns adotam uma postura inovadora enquanto 

os outros não, o mais provável é que os primeiros disponham dos fatores estruturais 

necessários para a avaliação, enquanto que os demais não o façam. 

Ainda seguindo esta mesma linha de raciocínio, ao se ampliar essas 

observações para uma série histórica de resultados em termos de inovação, se ao longo 

de um determinado número de anos o mesmo grupo de municípios conseguiu se manter 

sempre ou com muita frequência entre aqueles considerados inovadores, 

independentemente dos câmbios de natureza conjuntural ocorridos no período, não 

apenas é possível ratificar a assertiva de que neles países se encontram os fatores 
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estruturais permanentes necessários para a inovação, como também defender a ideia de 

que, considerando o quão melhor organizados estão estes elementos, maior a 

probabilidade de serem pioneiros nos processos de inovação ambiental. 

Tais proposições, consideradas as ressalvas já arroladas ao longo da 

presente discussão, poderiam ser igualmente aplicadas à situação dos municípios 

cearenses que participaram do Programa Selo Município Verde, usando como base, para 

uma demonstração empírica desta argumentação, os resultados das certificações 

concedidas pelo programa entre os anos de 2004 e 2012. 

Antes porém, é importante e necessário, traçar uma visão geral dos 

resultados do PSMV ao longo deste período, tanto em termos da evolução do número de 

municípios participantes, como também em termos da quantidade de participantes que 

obtiveram o grau de certificação em cada uma das edições consideradas.  

 

Tabela 11 - Participação dos Municípios Cearenses no PSMV entre 2004 e 2010 e 

Resultados da Certificação para o Período. 
 

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Certificados 16 22 22 32 39 27 33 40 37 

Participantes 66 92 62 100 110 139 137 123 91 

Certificação/Participante 24,2 23,9 35,4 32 35,5 19,4 24,1 32,5 40,1 

Índice de Certificação 8,7 11,9 11,9 17,4 21,2 14,7 17,9 21,7 20,1 

Taxa de Participação 35,9 50 33,7 54,3 59,8 75,5 74,5 66,8 49,5 

Fonte: Lustosa, 2014. 

A Tabela 11 mostra a evolução da participação dos municípios cearenses no 

PSMV no período em estudo, considerando todos que participaram pelo menos em uma 

edição
29

. Ela também apresenta o percentual dos municípios participantes que 

obtiveram a certificação a cada edição do programa. Considerando o total dos 184 

municípios cearenses, a tabela mostra a evolução e subsequente consolidação do 

programa em termos de participação, com seu ápice no biênio 2009 e 2010, quando 

cerca de três quartos dos municípios cearenses se engajaram no Programa. 

Por outro lado, quando este mesmo parâmetro é confrontado com a parcela 

dos municípios que obteve a certificação do Programa, o que se observa é que a partir 

de 2007 este índice fica relativamente estabilizado em torno dos 20% do total de 

municípios do Estado, independentemente do grau de participação dos mesmos do 

PSMV. 

 

                                                           
29

 Até 2012, 144 dos 184 (78,2%) municípios cearenses haviam participado do programa pelo menos uma 

vez.  
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Os resultados parecem confirmar a afirmação feita quando da análise dos 

questionários do programa onde se destacou que, em geral, cada edição do PSMV 

aumentava as exigências para a certificação, fazendo que apenas aqueles municípios que 

mantivessem uma postura inovadora conseguiriam obter certificações em edições 

sucessivas. 

Esta característica do programa talvez seja a principal explicação para o fato 

de que ao longo das nove edições dos PSMV consideradas no presente estudo, apenas 5 

(cinco) municípios foram certificados em todas as edições. Adicionalmente, embora 

cerca de um terço dos municípios cearenses tenha obtido o certificado pelo menos uma 

vez, apenas 20 (vinte) conseguiram este resultado em dois terços ou mais dos anos 

analisados (TABELA XII do Apêndice). 

Logo, a questão que precisa ser respondida, como antecipado na abertura 

deste capítulo, é porque esses municípios que estão sujeitos ao mesmo conjunto de leis, 

às mesmas condições macroeconômicas e a condições sociais e geográficas muito 

similares apresentam resultados tão diferentes em termos de seus desempenhos no 

PSMV, uma vez que o desempenho observado para os participantes do Programa 

mostram que o pioneirismo na inovação não é uma característica absoluta, pois os 

resultados permitem afirmar que existem municípios que são pioneiros de fato, pois são 

sistematicamente certificados, enquanto alguns são inovadores eventuais e outros 

raramente ou nunca conseguem se destacar neste quesito. 

 Retomando o estudo de Jacob e Volkery (2006) sobre o pioneirismo na 

inovação, especialmente na parte em que definem uma escala de pioneirismo na 

inovação para os países da OCDE, organizada em três categorias (Early Adaptors, Late 

Adaptors and Laggards), é possível propor algo similar para os municípios cearenses, 

considerando a freqüência com que obtiveram a certificação do PSMV (Quadro 14).  

 

Quadro 14 - Escala de Classificação de Pioneirismo dos Municípios no PSMV, sua 

Relação com a Escala de Jacob e Valkery e sua Capacidade Ambiental. 

 

Escala de Jacob 

e Volkery  

Escala 

PSMV 

Hipótese para a Capacidade Ambiental ou para o Nível 

de Governança 

Early Adpator Pioneiro Existência de capacidade ambiental para a inovação e para 

a boa governança das políticas ambientais. 

Late Adaptor Seguidor Existência de alguma capacidade ambiental permitindo 

que os municípios inovem ocasionalmente, evidenciando 

algum desenvolvimento da governança. 

Continua 
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Escala de Jacob 

e Volkery  

Escala 

PSMV 

Hipótese para a Capacidade Ambiental ou para o Nível               

de Governança                              Cont. 

Laggard Retardatário Pouca ou nenhuma capacidade de inovação, sucesso 

eventual em função de fatores situacionais específicos e 

pouca relação com as condições para a boa governança 

ambiental nos seus territórios. 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

  

Considerando essas categorias, recorreu-se à análise de agrupamento para 

classificar os municípios participantes das várias edições do PSMV entre os três graus 

de pioneirismo na inovação ambiental, obtendo um total de 15 (quinze) municípios 

considerados pioneiros, 20 (vinte) seguidores e 27 (vinte e sete) municípios que são 

considerados retardatários (QUADRO V do Apêndice)  

Considerando, em adição, que o desempenho observado para cada 

município está relacionado com o que Jacob e Volkery (2006) denominaram de 

capacidade ambiental e que, como defendido em capítulos anteriores, no caso do PSMV 

esta capacidade está relacionada com os fatores estruturais necessários para a boa 

governança do desenvolvimento local sustentável. Assim, à guisa de conclusão, é 

possível afirmar que: 

a. Os municípios classificados como pioneiros são aqueles que dispõem de uma 

capacidade instalada para a gestão de políticas ambientais marcadamente 

inovadoras, o que, seria consequência da boa governança para o 

desenvolvimento sustentável; 

b. Os municípios seguidores, por seu turno, são aqueles que vêm desenvolvendo 

sua capacidade ambiental, provavelmente em função de estímulos de políticas e 

programas como o próprio PSMV. Entretanto, ainda não praticam de forma 

consistente os princípios da boa governança encontrando-se em situação 

intermediária de desenvolvimento neste quesito; e, 

c. Aqueles municípios considerados retardatários, são aqueles cuja certificação se 

deu de modo incidental, muito provavelmente em decorrência de uma 

oportunidade ou conjuntura muito específica, mas que ainda não desenvolveram 

sua capacidade ambiental de forma adequada. 

 Há ainda um grupo de mais de 70 (setenta) municípios com pelo menos uma 

participação no PSMV, mas que jamais obtiveram uma certificação sequer. Isto sem 

mencionar os 44 (quarenta e quatro) que jamais se engajaram em nenhuma das edições 
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do programa. Enquanto que para os primeiros se pode propor que também se 

enquadrassem na categoria dos retardatários, considerando que a eles teria faltado um 

fator situacional que os conduzisse à eventual certificação, o mesmo não pode se dizer 

com relação aos que nunca participaram. 

 No limite, seria possível especular se a falta de um mínimo de vontade 

política, que poderia se materializar na tal coalizão verde prevista nas análises de 

Janicke (2006), não serviria para explicar a falta de interesse com relação a uma 

temática que ganha importância na agenda política dos governos municipais em todo o 

país. Entretanto, não apenas faltam elementos para defender esta posição, como o 

modelo adotado não permite qualquer inferência válida neste sentido. 

 A análise dos resultados do PSMV não permite esclarecer quais as 

capacidades institucionais específicas que são determinantes para a boa governança da 

gestão ambiental em nível local, embora a análise dos questionários possa contribuir 

para identificar que medidas legais, que projetos e quais os conjuntos de atividades 

seriam necessários para alcançar um bom resultado no ISA, permitindo identificar os 

municípios que praticam a boa governança ambiental uma vez que são pioneiros na 

inovação ambiental.  

4.3.1 Pioneirismo na Inovação Ambiental e Nível de Governança 

 A possibilidade de estabelecer um ranking ou uma categorização para o 

desempenho dos governos municipais no que se refere ao seu pioneirismo na adoção de 

políticas e demais medidas ambientais inovadoras e propor sua relação com a adoção 

dos princípios da boa governança resolve o dilema da circularidade nas análises de 

causalidade entre boa governança e seus princípios, como foi anteriormente proposto.  

Esta solução, que possibilita identificar municípios que mais provavelmente 

estão melhor capacitados para a prática a boa governança quando comparados com seus 

congêneres não explica, entretanto, as razões de tal diferenciação, tão pouco identifica 

quais são as capacidades institucionais que esses governos municipais detêm e que os 

demais não o fazem. 

 Assim, para avançar na proposição de um modelo de capacitação dos 

governos municipais para a boa governança do desenvolvimento sustentável, 

especialmente via uma gestão inovadora das políticas ambientais, seria necessário 

confirmar esta tese via a comparação com outros estudos sobre a governança municipal 
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desses mesmos municípios, para então, mapear que capacidades que se relacionam com 

a boa governança no setor público precisariam estar fortalecidas no âmbito municipal. 

 Afortunadamente, no ano de 2014 foi apresentado e discutido pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU) um relatório técnico sistematizando os resultados de um 

extensivo levantamento realizado junto a órgãos da Administração Pública dos três 

níveis de governo, com o intuito de melhor conhecer a situação da governança no setor 

público brasileiro e assim estimular as boas práticas de governança em todo o território 

nacional. 

 Para produzir o referido relatório, o TCU em conjunto com órgãos de 

controle externo de estados e municípios, enviou para diversos órgãos um questionário
30

 

sobre governança pública, elaborado com base no Referencial Básico de Governança 

Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública (RBG), de autoria do próprio 

tribunal, tendo recebido respostas de 7.770 organizações de um universo total de 

12.259
31

, ou seja, cerca de 63% do total. 

 De acordo com o RBG, o questionário de administração pública foi 

organizado em torno dos três mecanismos de governança considerados (Liderança, 

Estratégia e Controle), os quais se subdividem em componentes, “que por sua vez 

possuem práticas, e as práticas são mensuradas por meio da implementação dos seus 

itens de controle. Os itens de controle são as assertivas do questionário”. (TCU, 2014, p. 

11) 

Para definir os conceitos que sustentam a visão de governança buscada nos 

questionários, o referencial adotado pelo Tribunal conceitua cada um dos mecanismos e 

qualifica os seus componentes, como uma forma de preâmbulo para as respostas aos 

itens consignados no questionário. Assim, como esclarece o relatório apresentado em 

2014, de acordo com o RBG   

 

                                                           
30

 A metodologia adotada pelo TCU trabalhou com 3 tipos diferentes de questionários, o Questionário 

Completo de Governança Pública e de Governança e Gestão de Aquisições, composto por 138 itens de 

controle de governança pública e 95 de controle de governança e gestão de aquisições, aplicado em 

órgãos estaduais e de municípios com mais de 100 mil habitantes; o Questionário Simplificado de 

Governança Pública e de Governança e Gestão de Aquisições, composto por 62 dos 138 itens de 

governança pública e 61 dos 95 itens de gestão das aquisições, destinado a municípios com menos de 100 

mil habitantes; e, o Questionário Completo de Governança Pública, composto pelos 138 itens de 

governança e aplicados nos órgãos da Administração Pública Federal.  
31

 De acordo com o relatório do Tribunal (pag. 6): “Inicialmente foram selecionadas para participar do 

levantamento 12.319 organizações públicas (...). Contudo, durante a execução 60 organizações foram 

excluídas da amostra, por motivos de duplicidade, ou ainda a pedido dos tribunais de contas partícipes 

(...). Assim, a amostra foi composta por 12.259 organizações (394 federais, 1.272 estaduais e 10.593 

municipais). 
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“Liderança refere-se ao conjunto de práticas, de natureza humana ou 

comportamental, que assegura a existência das condições mínimas para o 

exercício da boa governança, quais sejam: pessoas íntegras, capacitadas, 

competentes, responsáveis e motivadas ocupando os principais cargos das 

organizações e liderando os processos de trabalho.” (TCU, 2014, p.12). 

 

 Além da liderança, mecanismo formado por quatro componentes, o 

referencial básico adotado pelo Tribunal de Contas considera a Estratégia como 

segundo elemento decisivo para a boa governança no setor público. São os líderes nas 

organizações que “são os responsáveis por conduzir o processo de estabelecimento da 

estratégia necessária à boa governança” (TCU, 2014b, p. 37) envolvendo uma série de 

aspectos gerenciais e relacionais organizados em três componentes (QUADRO VI do 

Apêndice). 

 Seguindo esta linha de raciocínio, o Referencial Básico reconhece que no 

processo de execução das estratégias traçadas “existem riscos, os quais devem ser 

avaliados e tratados. Para isso, é conveniente o estabelecimento de controles e sua 

avaliação, transparência e accountability, que envolve, entre outras coisas, a prestação 

de contas das ações e a responsabilização pelos atos praticados” (TCU, 2014b, p. 37). 

Este conjunto de elementos forma o terceiro mecanismo considerado, que se relaciona 

com a gestão de riscos, a auditoria interna e a transparência das ações públicas. 

 Em conformidade do o relatório apresentado ao TCU, com o objetivo de 

“apresentar os dados de forma mais clara, optou-se por categorizar as respostas em três 

níveis, chamados de “estágios de capacidade”, conforme o modelo seguido em 

levantamentos anteriores realizados pelo TCU” (TCU, 2014a, p. 17). Foram definidos, 

então, três estágios de capacidade (inicial, intermediária e aprimorada), sendo que o 

estágio inicial poderia ser subdivido em capacidade inexistente, capacidade insuficiente 

e capacidade inicial. 

 A partir dessas definições, a metodologia adotada pelo Tribunal avança no 

processo de atribuição de valores às respostas adotadas nos questionários, variando de 

zero (quando a resposta não atende ao quesito e o órgão sequer deliberou a respeito do 

tema, até um máximo de 1 (um), quando a organização atende totalmente ou em grande 

parte a questão ou quando não atende ao quesito por impossibilidade legal ou por ter 

avaliado que o custo-benefício da adoção da medida se mostrou desfavorável. 

 A partir daí os mecanismos, componentes e suas práticas foram 

“desdobrados em itens de controle verificáveis e auditáveis” (TCU, 2014a, p. 63) com o 

objetivo de possibilitar sua mensuração. Entretanto, como este foi o primeiro 
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levantamento de governança com a participação de governos municipais, “considerou-

se prudente avaliar apenas 14 das 32 práticas do modelo preconizado, exigindo-se a 

avaliação completa apenas das organizações federais ou estaduais e dos grandes 

municípios” (TCU, 2014a, p. 63), gerando o índice geral de governança simplificado, o 

iGGs
32

 (QUADRO VII do Apêndice). 

 O trabalho do Tribunal alerta que para estudar o grau de importância de uma 

prática de governança seria necessário “mensurar em conjunto a qualidade da gestão 

resultante da estrutura de governança (...) e também mensurar em conjunto a qualidade 

dos resultados entregues ao cidadão que decorrem dos processos de gestão” (TCU, 

2014a, p. 65), consequentemente, reconhece-se que 

 

“o iGGs não deve ser percebido como uma medida precisa da governança 

pública de uma dada organização, devendo ser entendido apenas como uma 

referência e um instrumento de autoavaliação da sua capacidade nessa área, e 

também um guia no processo de melhoria” (TCU, 2014a, p. 65). 

 

 Em suma, o indicador proposto não avalia a boa governança, stricto sensu, 

mas permite identificar em que medida os governos municipais têm desenvolvido suas 

capacidades de liderança, estratégia e controle, consideradas como mecanismos 

essenciais para alcançar estes objetivos, aspecto que se coaduna perfeitamente com o 

desafio proposto inicialmente neste trabalho. 

 Por outro lado, como reconhece o relatório da Corte de Contas, para dar o 

passo adicional e avançar na avaliação da qualidade da governança seria necessário 

relacionar esses resultados da gestão resultante da boa governança, resultante esta que, 

como se defende no presente trabalho, pode ser traduzido no grau de inovação 

ambiental dos governos municipais ou, ainda mais especificamente, no pioneirismo dos 

governos municipais para a adoção de medidas ambientais inovadoras.  

 Considerando que seria possível medir a boa governança (ou o grau de 

governança) dos governos municipais tendo por referência o seu pioneirismo ambiental 

calculado com base nos processos de certificação do PSMV, especialmente em função 

do cálculo do ISA (pioneiros, seguidores, retardatários); e, considerando que o iGGs é 

uma ferramenta que mede o grau de capacitação dos governos municipais para a boa 

governança (inicial, intermediária ou avançada), o passo subseqüente deste esforço seria 

o de buscar, para cada município, as relações entre os mecanismos da boa governança 

                                                           
32

 Considerando que a maior parte dos municípios cearenses possui população com menos de 100 mil 

habitantes, é este o indicador que mais interessa à presente discussão. 
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estudados pelo TCU e o seu estágio em termos de pioneirismo, em síntese, necessário 

verificar se: 

Figura 10 – Relação entre o Pioneirismo na Inovação e os Mecanismos da Boa 

Governança Adotados pelo TCU, 2014. 

Pioneirismo na Inovação Ambiental ƒ (Liderança * Estratégia * Controle) 
Fonte: Elaboração Própria 

 Assim seria possível estabelecer uma relação entre os resultados observados em 

termos dos desempenhos da governança municipal pelos dois sistemas de avaliação de 

sorte que, os municípios melhor estruturados, tendo por referência os critérios do 

pioneirismo na inovação ambiental deveriam ser aqueles que apresentariam maior nível 

de capacitação tendo por referência os critérios do TCU, ou seja: 

Quadro 15 - Relação Hipotética entre o Grau de Pioneirismos dos Municípios 

Cearenses, com base no PSMV, e o Grau de Capacitação para a Governança, com base 

nos dados do TCU. 

Pioneirismo na Inovação Ambiental 

(ISA/PSMV) 
Relação 

Grau de Capacitação para a 

Governança Municipal (TCU) 

Pioneiros ≈ Capacitação Avançada 

Seguidores ≈ Capacitação Intermediária 

Retardatários ≈ Capacitação Inicial 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

  

De um total de 184 municípios, 73 prefeituras municipais devolveram os 

questionários respondidos e 82 Câmaras de Vereadores também. Respectivamente, estes 

números correspondem a 39,7% e 44,6% do universo, o que quando comparado aos 

63% de respostas obtidas nacionalmente indica uma adesão não tão elevada ao processo 

de avaliação por parte dos cearenses. 

Em termos dos resultados gerais, quando considerados a média dos índices 

(iGGs) apurados para o conjunto dos municípios cearenses, alcança-se um índice médio 

de aproximadamente 36,3%, sendo que as Câmaras de Vereadores apresentaram, 

separadamente, um desempenho um pouco melhor. Enquanto estas tiveram um índice 

de 37,7%, as prefeituras municipais alcançaram um valor para o índice de 34,5%. 

Quando os resultados são tabulados em função da categoria de capacidade para a 

governança estabelecida nos relatórios do TCU, os resultados ficariam como aponta a 

Tabela 11. 
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Tabela 12 – Classificação dos Municípios Cearenses por Categoria de Capacitação para 

a Governança Pública, de Acordo com Relatório do TCU, 2014 

 

Categoria 
Prefeituras Câmaras Total 

N % N % N % 

Inicial (iGGs ≤ 40%) 48 65,8 50 61,0 98 63,2 

Intermediária (iGGs ≤ 70%) 22 30,1 28 34,1 50 32,3 

Aprimorada (iGGs > 70%) 03 4,1 04 4,9 07 4,5 

TOTAL 73 100 82 100 155 100 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

Quando se dá início à tentativa de demonstrar a eventual convergência entre 

os resultados observados na classificação dos municípios cearense em termos do 

pioneirismo na inovação ambiental e o grau de capacitação das prefeituras em função 

dos critérios adotados pelo Tribunal de Contas, alguns aspectos preliminares precisam 

ser destacados: 

a. No quesito universo de municípios que participaram do processo de avaliação, o 

PSMV chegou a alcançar, nas 9 edições analisadas, um total de 144 municípios 

(78,3% do total), enquanto que a avaliação do TCU atingiu 73 municípios 

cearenses (39,7%); 

b. Entretanto, na definição dos clusters para a classificação dos municípios em 

função do seu pioneirismo, a opção de trabalhar com apenas os que foram 

certificados pelo menos uma vez em todo o período de análise fez com que o 

número de municípios categorizados em função do pioneirismo fosse de 62; e, 

c. Quando confrontados os resultados, considerando os 73 avaliados pelo TCU e os 

62 certificados pelo PSMV, há um total de 30 municípios que participaram dos 

dois processos de avaliação.   

 Embora o número de municípios utilizados para identificar o conjunto dos 

que apresentavam categorizações pelos dois processos avaliativos fosse razoavelmente 

equilibrado, quando se analisa a distribuição de frequência dos municípios analisados 

por categoria, já se identificam algumas discrepâncias que merecem ser analisadas sob 

pena de se refutar a hipótese proposta. 
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Tabela 13 – Distribuição de Frequência dos Municípios Cearenses por Categoria de 

Capacitação para a Governança Pública e Pioneirismo na Inovação Ambiental 

Capacitação para a 

Governança 

Prefeituras Pioneirismo na 

Inovação 

Prefeituras 

Quantidade % Quantidade % 

Inicial (iGGs < 40%) 48 65,8 Retardatário 27 43,5 

Intermediária (iGGs < 70%) 22 30,1 Seguidor 20 32,3 

Aprimorada (iGGs > 70%) 03 4,1 Pioneiro 15 24,2 

TOTAL 73 100 TOTAL 62 100 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

  

Considerando a hipótese de que haveria correspondência entre as categorias 

adotadas, de início, seria de esperar que houvesse similaridade na distribuição de 

frequência dos municípios pelas diferentes faixas de classificação adotadas, entretanto, 

isto não se constata, especialmente, porque há um percentual significativamente maior 

de municípios “Pioneiros” do que municípios com capacidade “Aprimorada”, enquanto 

que no extremo oposto da escala a situação se inverte. 

Quando se agregam às estatísticas do PSMV os outros 82 municípios que já 

participaram do programa em alguma de suas edições e não obtiveram a certificação, 

considerando-os todos na categoria Retardatários, estes representariam 75,7% do total, 

os Seguidores representariam 13,9% e os Pioneiros seriam 10,4%. O que ainda não seria 

o suficiente para considerar ou desconsiderar definitivamente a hipótese. 

Por outro lado, quando se confrontam os resultados observados para os 30 

municípios que foram avaliados pelo Tribunal e certificados pelo Programa Selo 

Município Verde, o resultado, explicitado nos Quadros VIII do Apêndice, mostra que 

embora a convergência entre a hipótese inicialmente proposta seja prevalente, há 

significativas distorções, especialmente quando as relações não se dão entre as pior 

classificadas. 

Dito de outra forma, dos 30 municípios considerados, 15 deles são 

categorizados como Retardatários, em termos da classificação do PSMV e estão em 

estágio de capacitação inicial segundo o TCU e um como Seguidor, no estágio 

intermediário de capacitação, ou seja, 16 dos 30 analisados (53,3%) corroboram com a 

hipótese levantada. Entretanto, os outros 46,7% não a confirmam e há casos de 

municípios que se encontram nos polos opostos das classificações.  

 Estes resultados não são suficientes para convalidar a hipótese inicialmente 

proposta da possibilidade de se estabelecer uma relação direta entre as duas 

categorizações, tão pouco seriam suficientes para descartá-la de pronto. Quando se 

incorporam à base de dados os municípios que jamais foram certificados e que também 
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participaram da avaliação do TCU, o universo total passa para 54 municípios que foram 

classificados pelos dois processos avaliativos, QUADRO IX do Apêndice, o percentual 

de resultados de conformidade melhoram substancialmente, uma vez que dos 54 casos 

analisados 34 (63%) estariam em acordo com a propositura, permitindo avançar na 

análise desse desempenho desagregado em função de cada uma das três dimensões da 

boa governança adotadas no levantamento do Tribunal de Contas. 

 

4.3.2 Capacidades para a Boa Governança e Pioneirismo na Inovação das Políticas  

         Ambientais. 

 

 Embora a comparação direta do desempenho observado para o conjunto dos 

municípios que participaram dos processos de avaliação não conduza a um resultado 

definitivo quanto à possibilidade de validar a hipótese originalmente apresentada, uma 

definição neste sentido requereria a adoção de uma metodologia de análise mais 

sofisticada que dê maior robustez à argumentação apresentada. 

 Neste sentido, voltando ao conjunto original dos 30 municípios que tanto 

obtiveram uma certificação pelo PSMV e que também participaram da avaliação do 

TCU e confrontando os resultados observados em termos do seu grau de pioneirismo 

com os seus desempenhos nos três índices setoriais considerados pelo Tribunal 

(Liderança, Estratégia e Controle), seria possível responder as duas questões que 

orientaram toda esta discussão até o presente momento, quais sejam: 

a. Pode a inovação ambiental ser adotada como evidência de boa governança dos 

municípios, tendo a certificação do PSMV como indicador desta característica?; 

e, 

b. Que competências ou capacidades precisam ser desenvolvidas para que os 

governos municipais possam melhorar sua condição de governança, 

contribuindo assim para a inovação ambiental e, como consequência, para a 

promoção do desenvolvimento local em bases sustentáveis? 

 Considerando a natureza categórica da classificação de pioneirismo adotada 

neste estudo (pioneiro, seguidores e retardatários) e os indicadores setoriais adotados 

pelo TCU para calcular cada uma das três dimensões da governança por ele estudada 

(Liderança, Controle e Estratégia) se optou, mais uma vez, em recorrer a análise 
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discriminante como técnica estatística de suporte a esses dois questionamentos, com os 

seguintes resultados: 

Quanto aos Resultados da Análise: 

Para realizar a análise discriminante em questão,trabalhou-se com um total 

de 30 (trinta) observações no total, sendo 20 relacionadas aos casos em que os 

municípios era considerados Retardatários, contra outros cinco para as outras duas 

categorias de classificação (os pioneiros e os seguidores). Uma vez apresentados os 

pressupostos necessários para proceder â análise discriminante (TABELAS XIII, XIV e 

XV do Apêndice), cabe dar início ao processo de composição das funções 

discriminantes, em uma etapa voltada para a seleção da variável dependente e das 

variáveis explicativas do modelo.  

Após a definição das variáveis discriminantes, procedeu-se a determinação 

das funções discriminantes importantes na análise das contribuições desses atributos. 

Neste estudo, como há três grupos, duas funções discriminantes são definidas para 

representar 100% da variância total, conforme apresentado a seguir, nela nota-se a 

predominância da primeira função discriminante, que representa 59,5% da variância 

total explicada.  

Tabela 14 – Eigenvalues 

 

Função Eigenvalue % of Variance Cumulative %            Canonical Correlation 

1 ,357
a
 59,5 59,5 ,513 

2 ,243
a
 40,5 100,0 ,442 

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

Na tabela 15 apresentada a seguir, na primeira linha são testadas as duas 

funções em conjunto, podendo-se concluir que pelo menos a primeira função 

discriminante é significativa. A linha seguinte trata exclusivamente da segunda função 

discriminante, evidenciando um decréscimo no poder discriminatório da mesma, por 

conta do aumento no valor do lambda de Wilks. 

Tabela 15 – Lambda de Wilks  

 

Test of Function(s)        Wilks' Lambda             Chi-square              DF            Sig. 

1 through 2 ,593 13,857 4 ,008 

2 ,804 5,766 1 ,016 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 
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Como esclarece Cunha (2014), os coeficientes padronizados das funções 

discriminantes são obtidos pela multiplicação dos coeficientes não padronizados pelas 

respectivas raízes de covariâncias para cada variável. Os valores dos coeficientes 

padronizados, que também são chamados de pesos, podem ser utilizados para avaliar a 

importância relativa de cada variável explicativa para a função discriminante. Assim, 

variáveis explicativas com grande poder discriminante geralmente apresentam grandes 

pesos, porém a presença de multicolinearidade pode gerar certa igualdade na magnitude 

dos pesos discriminantes. 

A matriz de estrutura (TABELA XXI do Apêndice) auxilia na interpretação 

da contribuição que cada variável para cada função discriminante, uma vez que 

apresenta as correlações entre as variáveis explicativas e as funções discriminantes 

canônicas padronizadas. As variáveis cujos valores apresentam-se com o asterisco são 

as mais relevantes para a determinação de cada função discriminante, uma vez que 

oferecem maiores correlações com essas funções. Porém, apenas as variáveis com maior 

correlação com cada função canônica serão incluídas no modelo final, ou seja, 

Liderança e Estratégia, na primeira função discriminante. Já a definição do ponto de 

corte auxilia na classificação de novos elementos que servem para classificar 

observações e não têm qualquer interpretação discriminante. 

Recorrendo mais uma vez ao cálculo do Lambda de WIlks para fins de 

calcular a capacidade que uma das variáveis teria de discriminar entre aqueles 

municípios que seriam pioneiros dos demais, as variáveis apresentaram resultados muito 

aproximados, com pequena desvantagem para a variável “Controle” que tanto 

apresentou menor poder de discriminação, quando comparada com as outras duas 

variáveis, como se mostrou com menor significância para o modelo, como se observa na 

tabela apresentada a seguir. 

 

Tabela 16 – Lambda de Wilks e Significância das Variáveis Consideradas 

 
                Liderança                  Estratégia         Controle 

Lambda de Wilks 0,785 0,776 0,825 

Significância 0,038 0,033 0,074 

Fonte: Elaboração Própria. 

Ao avançar na definição dos coeficientes das funções discriminantes o 

modelo descartou a variável “Controle”, estabelecendo os coeficientes das variáveis 

selecionadas para as duas funções discriminantes conforme os resultados apresentados a 

seguir: 
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Tabela 17 - Coeficientes da Função Canônica Discriminante 

 
                                    Função 

                                     1                          2 

Liderança -32,459 26,367 

Estratégia 35,979 -21,516 

(Constante) -1,377 -1,802 

Unstandardized coefficients 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Quando estes resultados são transformados em funções preditivas para cada 

uma das possíveis categorias de graus de pioneirismo das gestões ambientais, os 

resultados observados (TABELAS XXVI e XVII do Apêndice) possibilitam um modelo 

de predição do enquadramento dos municípios analisados aos grupos de grau de 

pioneirismo definidos neste trabalho que se aproxima dos 75% dos resultados 

observados.  

Ou seja, três e cada quatro municípios analisados em termos de qualidade da 

governança se enquadrariam no perfil adequado de desempenho esperado no quesito 

pioneirismo na inovação ambiental, corroborando com as demais evidências de que a 

inovação ambiental pode ser tratada, para o caso dos governos municipais, como um 

indício bastante forte da boa governança das políticas ambientais e, por consequência, 

para o desenvolvimento local sustentável. 

 

Tabela 18 - Resultados da Classificação
a 

 

Pioneirismo Predição da Participação nos Grupos Total 

Retardatário Seguidor Pioneiro 

Original Quantidade Retardatário 19 0 1 20 

Seguidor 4 1 0 5 

Pioneiro 3 0 2 5 

% Retardatário 95,0 ,0 5,0 100,0 

Seguidor 80,0 20,0 ,0 100,0 

Pioneiro 60,0 ,0 40,0 100,0 

a. 73,3% dos casos originais corretamente classificados. 

Fonte: Elaboração Própria 

  

Os resultados observados, entretanto, não permitem desconhecer que 

questões importantes ainda permanecem em aberto. De um lado, do ponto de vista 

metodológico, não se pode perder de vista que enquanto os critérios para definição do 

grau de pioneirismo dos governos municipais se assentam em quase dez anos de 

implementação do PSMV, a avaliação do TCU está baseada em apenas um ano de 

observação. 
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Do ponto de vista estatístico isto importa reconhecer que qualquer desvio, 

seja por erro na coleta, na tabulação dos dados ou por má informação prestada pelos 

municípios no processo de avaliação do TCU tende a produzir um desvio muito mais 

significativo do que a mesma ocorrência em uma das edições do PSMV, posto que tal 

falha tenderia a ser ajustada ou minimizada pela própria repetição sistemática do 

processo. 

Entretanto, considerando que o objetivo da análise realizada não era nem de 

avaliar um processo de avaliação nem o outro, mas de reforçar a hipótese de que a 

inovação ambiental está fortemente relacionada com a boa governança, os resultados 

apresentam-se satisfatórios para esta análise, apontando ainda alguns aspectos que 

precisam ser aprofundados. 

De pronto chama a atenção, na análise discriminante, a exclusão da variável 

controle quando da definição das funções discriminantes, permitindo inferir pouco 

poder desta variável para discriminar entre os municípios que inovam, na lógica do 

PSMV. Esta exclusão merece ser melhor compreendida uma vez que os elementos 

teóricos que suportam a decisão do TCU para incorporar esta variável de controle estão 

diretamente relacionados com aspectos como a transparência e o combate a corrupção, 

princípios fundamentais da boa governança.  

Uma explicação para este fenômeno pode estar na possibilidade de que o 

Tribunal de Contas, por ser um órgão de controle externo, ao desenvolver sua 

metodologia de avaliação da governança tenha dado uma relevância aos aspectos do 

controle bem maior que aquela dada pelo Selo Município Verde, provocando um viés 

na avaliação distinto do observado pelo PSMV. 

Esta possibilidade é sugerida ao se retomar o detalhamento das práticas que 

são consideradas na construção dos índices de governança setoriais para os governos 

municipais, os IGGs. De acordo com a metodologia adotada pelo TCU, de um total de 

quatorze práticas consideradas seis (43%) estão relacionadas com a dimensão controle, 

enquanto cinco tratam dos aspectos relacionados com a liderança e três com a estratégia. 

Mais especificamente, ao observar as práticas consideradas como positivas 

para o quesito controle, na metodologia do Tribunal, aparecem questionamentos 

relacionados com: a apuração de indícios de irregularidades e a responsabilização dos 

envolvidos; a transparência dos atos da administração; a adoção de estruturas para a 

gestão de riscos; a prestação de contas e a accountability; e o estabelecimento de uma 

auditoria interna que seja independente e proficiente. 
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Em contraponto, embora o Programa Selo Município Verde se preocupe em 

disseminar os princípios da gestão participativa, do combate à corrupção, da 

transparência e do controle social, ele não dedica maiores esforços para avaliar a 

qualidade da ação dos órgãos de controle interno e externo dos governos municipais, 

preferindo dedicar sua atenção a outros aspectos, como a inovação ambiental, que 

melhor se relacionam com as práticas adotadas para avaliar as dimensões de liderança e 

estratégia. 

Mesmo quando se considera a abordagem que os dois sistemas de avaliação 

dão a esses dois quesitos, algumas diferenças de ênfase ainda podem ser observadas, 

como, por exemplo, o fato de que no modelo de avaliação adotado pelo Tribunal de 

Contas a ideia de liderança está muito centrada nos processos formais de contratação e 

de provimento de cargos e funções de lideranças, mais do que no papel que os líderes 

podem desempenhar em termos de construção de condições para a boa governança das 

políticas públicas, como retrata o quadro apresentado na sequencia: 

 

Quadro 16 - Práticas Consideradas pela Metodologia de Avaliação do TCU para o IGGs 

Liderança dos Municípios. 

Prática Descrição da Prática 

L42 Garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas. 

L32 Responsabilizar-se pelo estabelecimento de políticas e diretrizes para a gestão da organização 

e pelo alcance dos resultados previstos. 

L22 Estabelecer mecanismos de controle para evitar que conflitos de interesse influenciem as 

decisões e as ações dos membros da alta administração e dos conselhos ou colegiado superior. 

L21 Adotar código de ética e conduta que defina padrões de comportamento dos membros da alta 

administração e dos conselhos ou colegiado superior. 

L11 Estabelecer e dar transparência ao processo de seleção dos membros da alta administração e 

de conselhos ou colegiado superior. 
Fonte: Elaboração Própria, adaptado de TCU. 

  

Mais do que o formalismo nas avaliações feitas pelo TCU, questionamento 

que foi também levantado quando da análise dos questionários do PSMV, cabe destacar 

que, também aqui, aspectos relacionados com o controle das ações dos agentes públicos 

são enfatizados no modelo de avaliação do Tribunal, com pelo menos duas das cinco 

práticas (L22 e L21) muito relacionadas com o controle de ações e condutas dessas 

pessoas. 

Em suma embora o recurso ao estudo desenvolvido pelo Tribunal sobre o 

estado da governança nos governos municipais cearenses tenha sido de grande utilidade 

para referendar a ideia de que a inovação ambiental é um indicador de boa governança 
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municipal, especialmente em termos da governança das políticas ambientais, a diferença 

no viés adotado em cada uma das avaliações – pró inovação no PSMV e pró controle no 

TCU – cria limitações para que de sua utilização conjunta se derive uma política para a 

capacitação de governos locais para a boa governança do desenvolvimento sustentável. 

Na verdade seria possível perguntar se, no limite, esses diferentes vieses não 

conduziriam para um modelo contraditório de desenvolvimento de capacidades para a 

boa governança, já que não são poucos os estudos em que se discute que graus 

excessivos de controle podem embotar atitudes inovadoras. Mas isto seria tema para 

uma nova tese. 

Esses aspectos, que não diminuem a importância ou a qualidade do trabalho 

desenvolvido pelo Tribunal, são levantados para tentar identificar possíveis razões para 

não se ter encontrado completa aderência entre a avaliação do pioneirismo na inovação 

ambiental e a qualidade da governança nos municípios cearenses a partir da lógica do 

Referencial Básico do TCU.  
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5 CONSIDERAÇÕES AOS RESULTADOS OBSERVADOS 

 

 Os resultados do esforço de engendrar mecanismos auxiliar os governos 

municipais na sua capacitação para o pleno exercício de sua competência Constitucional 

para a gestão ambiental e para bem governar as dinâmicas de desenvolvimento de seus 

territórios, requer, antes da conclusão, uma digressão que possibilite um apanhado dos 

principais achados e suas consequências para as discussões desenvolvidas. 

O primeiro e mais importante aspecto a considerar decorre da demonstração 

da hipótese central deste trabalho, onde se propunha que a inovação das políticas 

ambientais por parte dos governos municipais seria um indicador de que ali se 

adotariam os princípios da boa governança na gestão das políticas de desenvolvimento, 

contribuindo para a sustentabilidade de tal processo. 

Neste sentido, é possível rearranjar a Figura 2 (página 83) que se apresentou 

nas discussões preliminares deste trabalho, não apenas em função de uma nova 

compreensão quanto às capacidades institucionais necessárias, como também dos 

fatores político-institucionais, como definidos no referencial teórico adotado, que 

possibilitariam alavancar o que passaria a ser definido como a “inovação ambiental para 

o desenvolvimento sustentável”. 

 

Figura 11 - Capacidades Necessárias e Fatores que Contribuem para a Inovação 

Ambiental e a Boa Governança do Desenvolvimento Sustentável. 

 

Capacidades 

Institucionais 

RH capacitados. 

Ferramentas técnicas 

disponíveis; Informação 

disponível; Equipamentos 

e infraestrutura 

adequados; 

Legislação ambiental 

moderna, atual; Eficiência 

na aplicação dos recursos; 

Órgão colegiado com 

participação da sociedade. 

 Aparato institucional 

adequado. 

Investimentos em 

Tecnologias 

“verdes”. 

Instrumentos de 

natureza fiscal e 

econômica. 

 Instrumentos de 

diálogo com grupos de 

interesse existentes. 

Política de 

transparência e de 

prestação de contas. 

Estabilidade na 

condução das políticas 

e previsibilidade nas 

decisões. 

      

Objetivos 
Órgão Ambiental 

Capacitado 

 Efetividade das 

Políticas Ambientais 

 Inovação Ambiental 

para o DS 

      

Fatores 

Político- 

Institucionais 

(Princípios 

da Boa 

Governança) 

Liderança e 

comprometimento dos 

gestores; Exercício efetivo 

do poder de polícia; e, 

Participação da 

comunidade na gestão 

ambiental. 

 Articulação com 

Outras Políticas. 

Integração com 

outros níveis de 

governo. 

Engajamento da 

opinião pública. 

 Baixos níveis de 

corrupção. 

Prevalência do Estado 

de Direito. 

Comprometimento 

com os princípios da 

sustentabilidade. 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 
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O quadro de boa governança descrito na Figura 10 se completaria, em 

conformidade com a demonstração da hipótese até aqui desenvolvida, com a existência 

de fatores estruturais e fatores situacionais que oportunizariam os processos de inovação 

ambiental e consolidariam, ao nível do município, uma postura de pioneirismo na 

adoção de políticas, projetos e práticas ambientais inovadoras, tudo isto com foco na 

promoção do desenvolvimento local em bases sustentáveis. 

Importante chamar a atenção para o fato de que ao substituir a boa 

governança do desenvolvimento sustentável pela inovação para o DS, célula destacada 

em amarelo na figura 10, a proposição lógica adotada rompe com a circularidade que foi 

inicialmente apontada criticamente, por dificultar o estabelecimento de relações causais 

claras que servissem de base para a qualquer estratégia de capacitação de governos 

municipais em termos de boa governança de políticas públicas, quaisquer que elas 

fossem. 

Esta ruptura dos modelos explicativos que são prevalentes nas discussões 

sobre boa governança no setor público só foi possível diante da demonstração de que 

seria possível tratar a inovação ambiental como variável dependente em uma equação 

em que os princípios da boa governança e outros fatores socioeconômicos relacionados 

com gestão ambiental pudessem ser arrolados como variáveis independentes. 

Para defender, do ponto de vista teórico esta proposição, o trabalho revisita 

a discussão de Schumpeter (1982) sobre inovação e desenvolvimento para, em primeiro 

momento apropriar-se da compreensão do autor quanto às relações entre inovação e 

desenvolvimento, fundamental para toda a construção que se pretende desenvolver. Em 

um segundo momento, é também em Schumpeter (1982) que encontra a concepção de 

que para inovar não é necessário inventar algo novo, mas ter capacidade para promover 

a introdução do novo nas atividades econômicas.  

Este argumento é que possibilita avançar na discussão quanto às relações 

entre a inovação na gestão das políticas ambientais por parte dos governos municipais e 

a governança do desenvolvimento sustentável. Assim, a postura inovadora de um 

município estaria mais relacionada com a capacidade de promover as transformações 

político-institucionais recomendadas ou necessárias, do que com a sua capacidade de 

inventar novas formas de gerir o seu território. 

Entretanto, esta argumentação não seria suficiente nem para defender que o 

desenvolvimento respeitaria os princípios da sustentabilidade, muito menos que estaria 

relacionado, direta ou indiretamente com aspectos da boa governança municipal. Para 
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dar conta disto, a presente tese se apoiou nos trabalhos desenvolvidos por uma série de 

autores europeus, especialmente Martin Jänicke e suas discussões sobre inovação 

ambiental. Especialmente sua compreensão da modernização ecológica como sinônimo 

para as inovações eco-eficientes, enquanto que a inovação ambiental consideraria, além 

dessas, outras tecnologias que façam avançar na direção da sustentabilidade (JÄNICKE, 

2008). 

Neste ponto, gestão ambiental, inovação e desenvolvimento sustentável se 

apresentam como variáveis que se inter-relacionam e que, em certo sentido, se reforçam 

mas que, considerando o objeto da discussão em curso, ainda não se encontram 

necessariamente, ou indiscutivelmente, relacionadas com a adoção, por parte dos 

gestores, dos princípios da boa governança. 

Para tanto, recorre-se às discussão feita por Jänicke (2006b) de onde se 

conclui que os países inovadores são aqueles que dispõem de um arranjo político 

favorável às políticas ambientais (green advocacy coalition), uma estrutura avançada 

(fatores estruturais) e a situação oportuna para a inovação ambiental (fatores 

situacionais). 

Por fim, entre os fatores estruturais político-institucionais indispensáveis 

para o pioneirismo na inovação ambiental está aquilo que Jacob e Volkery (2006) 

definiram como a capacidade ambiental de um país, que na sua perspectiva é constituída 

pela força, competência e configuração de um arranjo político defensores das políticas 

ambientais, associados a fatores político-institucionais, econômicos e cognitivos que 

permitam que os governos melhor se apropriem das situações que oportunizem a 

inovação ambiental e o desenvolvimento sustentável. 

Com isto, conclui-se a argumentação teórica de que seria possível relacionar 

desenvolvimento sustentável, boa governança, capacitação institucional de governos e 

inovação ambiental tendo como referência o modelo lógico-causal expresso 

anteriormente, cabendo buscar evidências empíricas daquilo que teoricamente se 

mostrava consistente com a argumentação proposta. 

Para tanto, recorreu-se ao estudo dos resultados do Programa Selo 

Município Verde, sobre os quais se aplicou um significativo número de técnicas 

qualitativas e quantitativas de análise dos dados do PSMV, das estatísticas econômicas, 

sociais e demográficas dos municípios envolvidos e dos resultados da pesquisa sobre 

governança desenvolvida pelo TCU, o que possibilitou demonstrar: 
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a. Que o processo de avaliação adotado pelo Programa Selo Município Verde 

favorecia os municípios que adotassem uma postura mais inovadora na gestão 

das políticas públicas ambientais; 

b. Que os resultados da certificação pelo PSMV, ainda que tivessem relações com 

características sociais, econômicas e demográficas dos municípios decorriam, 

essencialmente, da avaliação de fatores político-institucionais que poderiam ser 

relacionados com a boa governança ambiental; 

c. Que os municípios que reiteradamente alcançam a certificação (pioneiros) são 

aqueles que apresentam melhor desempenho na avaliação de governança do 

TCU;  

d. E que, consequentemente, a inovação ambiental poderia ser utilizada como 

indicador da qualidade da governança para o desenvolvimento sustentável dos 

municípios cearenses.  

 Com os resultados observados, convalidada a hipótese inicial, foi 

possível regressar quanto à capacidade técnica dos governos municipais de assumirem, 

em sua plenitude, a responsabilidade legal derivada da edição da Lei Complementar 

140, sugerindo que se avalie a possibilidade de se utilizar o PSVM como indicador da 

capacidade dos governos municipais para assumir tal papel, estabelecendo graus de 

competência para que os municípios assumissem suas funções na gestão das políticas 

ambientais e demais políticas de desenvolvimento local sustentado, conforme sugerido 

no Quadro 17 apresentado a seguir: 

Quadro 17 - Relação entre Pioneirismo na Inovação e Gestão das Políticas Ambientais 

pelos Governos Municipais. 

Grau de 

Pioneirismo 
Nível de Gestão Descrição 

Pioneiro Gestão Plena 

O governo municipal teria ampla competência para a 

gestão ambiental das atividades em seu território com 

impacto local, na forma prevista da LC 140. 

Seguidor Gestão Parcial 

O governo municipal assumiria funções de licenciamento, 

fiscalização e monitoramento das atividades de potencial 

poluidor degradador (PPD) baixo e médio e impacto local, 

deixando para o órgão estadual os de alto potencial. 

Retardatário Gestão Tutelada 

A gestão ambiental no nível municipal seria tutelada pelo 

órgão ambiental estadual ou federal, dependendo da 

natureza e do PPD da atividade. 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 
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Ademais dos ajustes na metodologia de apuração do grau de pioneirismo, 

que teria repercussões tanto no experimento ora realizado, como também traria 

consequências para as próximas edições do PSMV, a eventual adoção desta proposta 

também implicaria a revisão das Resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente 

(COEMA) de modo a recepcionar esta nova abordagem para a definição dos limites da 

competência dos órgãos municipais de meio ambiente para a assunção de suas 

atribuições legais. 

Ainda com a preocupação de relacionar toda a discussão até aqui traçada 

com aquelas que motivaram o presente estudo, o reconhecimento da inovação ambiental 

como dimensão relevante para o desenvolvimento sustentável implica fortalecer a 

capacidade de governança dos governos municipais, cabendo retornar às discussões 

sobre que competências e capacidades precisariam ser fortalecidas e desenvolvidas para 

que se alcançasse o objetivo de ter, em algum lugar no futuro, todos os municípios 

capacitados para adequadamente se desincumbir de suas responsabilidades legais. 

De ponto fica evidente que o processo de capacitação precisa levar em conta 

que há uma dimensão mais objetiva da capacidade institucional que se pretende 

desenvolver (existência de órgão ambiental, legislação ambiental inovadora, recursos 

humanos e materiais disponíveis, mecanismos de participação da sociedade) que requer 

transferência de tecnologia e investimentos diretos; e há uma dimensão subjetiva desta 

mesma capacidade, que envolve a capacidade para o diálogo, para a construção de 

consensos, o respeito às diversidades, uma liderança política inovadora e 

comprometimento dos atores relevantes com os objetivos do desenvolvimento 

sustentável. 

Todo o conjunto das análises realizadas quando das discussões sobre a 

capacitação para a boa governança, considerando as conclusões do presente trabalho, 

assumiriam um viés que favorecesse o pioneirismo na inovação ambiental, ao articular 

as propostas de políticas para a capacitação dos governos municipais para a boa 

governança do desenvolvimento sustentável com as diretrizes de inovação, conduzindo 

para uma estratégia de ação que deveria ser desenvolvida tomando por base os aspectos, 

dimensões e capacidades relacionados com os princípios da boa governança para o 

desenvolvimento sustentável (Quadro XI do Apêndice).  

É claro que a estratégia não pode perder de vista o alerta que o PNUMA 

(2002) fez de que o desenvolvimento da capacidade institucional para a inovação 
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ambiental e a boa governança deve evitar o risco de confundir a capacitação como mero 

treinamento. Para tanto seria necessária uma abordagem sistêmica que envolveria: 

a. Um conjunto de ferramentas que garantisse capacidade de performance para os 

governos municipais; 

b. Um conjunto de habilidades, por parte das pessoas e equipes envolvidas nos 

processos; 

c. Equipes e infraestrutura que garantissem capacidade para realizar os trabalhos; e, 

d. Um conjunto de estruturas, sistemas e atribuições que dê aos governos locais as 

condições indispensáveis para o completo exercício de suas atribuições.  

Para dar conta de tamanho desafio a política de capacitação institucional 

precisa de substanciais investimentos no treinamento e na formação das equipes e dos 

técnicos e gestores municipais, mas também precisa contar com o aporte dos recursos 

necessários para serviços de assessoria e de consultoria aos governos locais para o 

desenvolvimento de suas capacidades e ainda do financiamento dos investimentos 

necessários em sistemas de informação e na infraestrutura indispensável para o 

fortalecimento da capacidade ambiental dos governos municipais e do estímulo ao 

pioneirismo na inovação ambiental. 

Por fim, não se pode perder de vista que alguns aspectos que, com 

frequência, apareceram ao longo da discussão e que de alguma maneira podem estar 

relacionados com a postura inovadora de governos municipais e com o respeito aos 

princípios da boa governança mas não foram aprofundados podem merecer estudos 

subsequentes que venham a aprimorar as propostas até aqui apresentadas. 

Entre estes, um aspecto que certamente vai requerer uma análise mais 

aprofundada relaciona-se com o papel individual que os líderes podem assumir tanto no 

quesito da inovação, como no respeito aos princípios de boa governança.  

Embora a avaliação do TCU trate da variável “liderança” e que esta tenha se 

mostrado um fator relevante na análise discriminante,  é claro que a liderança ali tratada 

se diferencia do papel que um líder pode desempenhar. Enquanto no estudo da Corte de 

Contas a preocupação é com os mecanismos institucionais garantidores do adequado 

exercício da função de liderança, os questionamentos quanto ao papel do líder 

relacionam-se aos limites e possibilidade de uma pessoa assumir o papel de condutor 
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das dinâmicas de promoção da boa governança e de inovação ambiental, cabendo 

recorrer, pela última vez a Schumpeter (1982): 

 

“Tudo o que pensamos, sentimos ou fazemos muito torna-se frequentemente 

automático, e nossa vida consciente fica livre desse esforço. A enorme 

economia de força aqui envolvida, na raça e no indivíduo, não é suficiente, 

contudo, para tornar a vida diária um fardo leve e para evitar que as suas 

demandas esgotem a energia média, apesar de tudo. Mas é grande o 

suficiente para tornar possível satisfazer os reclamos ordinários. Isso vale, da 

mesma forma, para a vida econômica diária. E daí se segue também, para a 

vida econômica, que cada passo fora da rotina diária encontra dificuldades e 

envolve um elemento novo. É esse elemento que constitui o fenômeno da 

liderança”. (SCHUMPETER, 1982, p. 91). 

 

 

Ademais do papel da liderança, outro aspecto que precisa um olhar 

adicional seria as possíveis relações entre o pioneirismo na gestão e a coloração 

político-partidária dos governos municipais e seus gestores, como também  com as 

coalizões partidárias que dão sustentação política para os governos e seus governantes, 

as quais poderiam criar as bases para a construção da tal coalizão verde repetidamente 

considerada pelos autores como necessária para promover a inovação ambiental. 

Em uma das análises realizadas ao longo do presente estudo, fica levanta-se 

a possibilidade de que os governos de partidos que poderiam ser alinhados mais ao 

centro e à esquerda do espectro político teriam maior probabilidade de adotar uma 

postura inovadora na gestão das políticas ambientais, quando comparado àqueles mais à 

direita. Entretanto, diante da complexidade do espectro político-partidário brasileiro, 

com mais de trinta diferentes agremiações partidárias, com programas partidários que se 

mostram muito assemelhados e que possibilitam coalizões aparentemente contraditórias, 

ficaria difícil chegar a quaisquer conclusões mais consistentes em relação a esta 

temática sem a necessidade de um estudo muito mais amplo e aprofundado.  

Além destes aspectos, mesmo considerando o conjunto dos resultados até 

aqui observados e as conclusões e proposições que deles decorrem, não se pode perder 

de vista que parcela significativa dos municípios cearenses sequer participou da maior 

parte das edições do PSVM, de sorte que sua importância e características foram 

minimizadas para fins da presente análise. 

Entretanto, para uma política voltada para a capacitação de municípios para 

a boa governança do desenvolvimento sustentável é fundamental compreender as razões 

da não participação e, mais importante, desenvolver estratégias que façam com que 
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esses municípios se interessem em participar do Programa e em desenvolver na 

plenitude sua competência para a gestão inovadora de suas políticas ambientais. 
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6 CONCLUSÕES 

Ao concluir o percurso do estudo, que teve como ponto de partida a 

identificação da necessidade de promover uma mais aprofundada discussão das relações 

entre governança, desenvolvimento sustentável e a capacitação dos governos municipais 

brasileiros para assumirem a responsabilidade pela condução destas dinâmicas em seus 

territórios, restou demonstrado o seguinte conjunto de achados: 

a. A adoção dos princípios da governança, especialmente na gestão das políticas 

ambientais, é condição necessária para que os municípios consigam promover 

dinâmicas sustentáveis de desenvolvimento de seus territórios; 

b. Parcela significativa dos municípios brasileiros ainda não dispõe da capacidade 

ambiental instalada para adequadamente se desincumbir de tais 

responsabilidades, sendo necessário o investimento na capacitação institucional 

dos entes governamentais, como também dos demais atores sociais; 

c. A inovação ambiental é um bom indicador de que os governos estão praticando 

os princípios da governança para o desenvolvimento sustentável e que, em tese, 

poderia ser adotada como parâmetro para avaliar o nível capacitação para a boa 

governança dos governos municipais; 

d. No caso do estado do Ceará, o Programa Selo Município Verde, apresenta-se 

como um bom referencial da qualidade da gestão ambiental no nível local, 

podendo ser utilizado como indicador de inovação ambiental por parte dos 

governos municipais; 

e. A análise da série histórica dos resultados da certificação do PSMV no Estado 

permite categorizar os municípios cearenses em termos do seu pioneirismo na 

inovação ambiental, dividindo-os entre pioneiros, seguidores e retardatários;  

f. Uma análise comparada entre a classificação do pioneirismo na inovação 

ambiental com outros critérios de avaliação da qualidade da governança no nível 

municipal (Relatório do Tribunal de Contas da União), evidenciou uma boa 

consistência entre os níveis de pioneirismo na inovação e os estágios de 

desenvolvimento da governança referendando a hipótese de que a inovação (ou 

o pioneirismo na inovação) poderia ser utilizado como parâmetro para avaliar a 

qualidade da governança no nível municipal. 
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g. Por fim, como a discussão se originou com o questionamento quanto à necessidade 

de se definirem critérios objetivos para avaliar a capacidade técnica dos governos 

municipais para assumirem suas competências constitucionais para a gestão das 

políticas ambientais e do desenvolvimento sustentável em seus territórios, o trabalho 

sugere a adoção dos resultados do PSMV como critério a ser adotado pelo órgão 

seccional de meio ambiente no Estado para definir diferentes estágios para a gestão 

das políticas ambientais pelos governos municipais, assim: 

 

a. Aos municípios marcados pelo pioneirismo na inovação ambiental seria 

reconhecida da capacidade para a gestão plena das políticas ambientais; 

b. Os municípios considerados seguidores assumiriam uma gestão parcial dessas 

políticas, recebendo apoio no aprimoramento de suas capacidades institucionais 

e técnicas; e, 

c. Os municípios que historicamente atuaram de forma retardada na resposta às 

demandas de inovação ambiental, seriam tutelados pelo órgão estadual na gestão 

das políticas ambientais e deveriam passar por um processo de capacitação para 

a boa governança das políticas ambientais para o desenvolvimento sustentável. 
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APÊNDICES  A 

 

Gráfico I – Evolução no Número de Municípios Inscritos e Certificados pelo 

Programa Selo Município Verde entre 2004 e 2012 

 
        Fonte: CONPAM, 2013. 
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APÊNDICES B 

Tabela I – Estrutura e Número de Questões por Questionários Aplicados pelo 

PSMV entre 2004 e 2012 

Questionário 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Avaliação 50 46 46 46 36 34 35 29 29 

Legislação   5 5 5 3 2 2 0 0 

Instrumentos   13 13 13 7 8 8 9 9 

Infraestrutura   13 13 13 11 11 9 6 6 

Saúde Pública   3 3 3 1 2 3 0 0 

Biodiversidade   9 9 9 11 8 10 11 11 

Educação Ambiental   3 3 3 3 3 3 3 3 

Mobilização 0 0 0 18 17 14 15 16 16 

Total de Questões 50 46 46 64 53 48 50 45 45 
  Fonte: Lustosa, 2014. 

 

 

 

Tabela II – Percentual dos municípios certificados pelo PSMV em relação aos 

participantes e ao total dos municípios cearenses (184), 2004 a 2010 

 
 

ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Certificados (C) 16 22 22 32 39 27 33 40 37 

Participantes (P) 66 92 62 100 110 139 137 123 91 

Percentual C/P 24,2 23,9 35,4 32 35,5 19,4 24,1 32,5 40,1 

Percentual C/184 8,7 11,9 11,9 17,4 21,2 14,7 17,9 21,7 20,1 

Fonte: Lustosa, 2014. 

 

 

 

 

Tabela III – Estatística Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 
 

Índice Obtido Qualidade da Análise factorial 

0,9 a 1,0 Muito boa 

0,8 < 0,9 Boa 

0,7 < 0,8 Média 

0,6 < 0,7 Razoável 

0,5 < 0,6 Má 

< 0,5 Inaceitável 

Fonte: Lustosa, 2014. 
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  Fonte: Lustosa, 2014. 

 Tabela V - Testes de KMO e Esfericidade de Bartlett  
 

  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,805 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1164,682 

DF 105 

Sig. ,000 

   

Fonte: Lustosa, 2014. 
 

Tabela VI – Comunalidades 
 

 Initial Extraction 

 

ISA 1,000 ,367 

População em 2010 1,000 ,964 

Densidade 1,000 ,924 

Urbanização 1,000 ,673 

PIB per capita 1,000 ,699 

PIB Industria 1,000 ,792 

Infra de Apoio 1,000 ,864 

IDH-M 1,000 ,888 

Extrema Pobreza 1,000 ,818 

USB por 1000 hab 1,000 ,679 

Escol. EF 1,000 ,604 

Escol. EM 1,000 ,773 

Analfabetismo 1,000 ,877 

Matricula Docente 1,000 ,717 

Receita/ PIB 1,000 ,787 

   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

                                   Fonte: Lustosa, 2014. 

 

 

Tabela IV - Variância Total Explicada 
 

Variáveis Eigenvalues Iniciais Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared  

Loadings 

Total % da 

Variância 

% 

Acumulado 

Total % da 

Variância 

% 

Acumulado 

Total % da 

Variância 

% 

Acumulado 

1 9,144 50,800 50,800 9,144 50,800 50,800 6,444 35,800 35,800 

2 3,290 18,279 69,078 3,290 18,279 69,078 5,475 30,415 66,215 

3 1,516 8,424 77,503 1,516 8,424 77,503 1,723 9,571 75,786 

4 1,138 6,322 83,825 1,138 6,322 83,825 1,447 8,039 83,825 

5 ,657 3,650 87,475       

6 ,567 3,148 90,623       

7 ,484 2,690 93,313       

8 ,371 2,061 95,375       

9 ,258 1,431 96,805       

10 ,155 ,860 97,666       

11 ,141 ,784 98,449       

12 ,127 ,704 99,154       

13 ,087 ,482 99,636       

14 ,049 ,271 99,907       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabela VII - Analysis Case Processing Summary 
 

Unweighted Cases N Percent 

Valid 89 48,4 

Excluded 

Missing or out-of-range group codes 0 ,0 

At least one missing discriminating variable 95 51,6 

Both missing or out-of-range group codes and at least one missing 

discriminating variable 
0 ,0 

Total 95 51,6 

Total 184 100,0 

Fonte: Lustosa, 2014. 
 

 

Tabela VIII - Distribuição de Freqüência dos Municípios do Estado por Região 
 

Região Freqüência Percentual Percentual Válido Percentual Acumulado 

 

Centro-Sul 14 7,6 7,6 7,6 

Jaguaribe 21 11,4 11,4 19,0 

Metropolitana 11 6,0 6,0 25,0 

Noroeste 47 25,5 25,5 50,5 

Norte 36 19,6 19,6 70,1 

Sertões 30 16,3 16,3 86,4 

Sul 25 13,6 13,6 100,0 

Total 184 100,0 100,0  

      Fonte: Lustosa, 2014 

 

 

Tabela IX - Categoria dos Municípios por Região de Planejamento do Estado 
 

 Região Total 

Centro-Sul Jaguaribe Metropolitana Noroeste Norte Sertões Sul 

 

Não participante 2 5 1 14 9 9 8 48 

Não avaliado 5 6 0 14 12 7 4 48 

Não Certificado 5 8 4 10 9 11 8 55 

Certificação C 2 2 3 6 4 1 4 22 

Certificação B 0 0 3 3 2 2 1 11 

Total 14 21 11 47 36 30 25 184 

Fonte: Lustosa, 2014. 

 

 

Tabela X - Distribuição de Freqüência da Participação dos Partidos 

Governando os Municípios Cearenses em 2010 
 

Partido Freqüência Percentual Percentual Válido Percentual Acumulado 

 

DEM 2 1,1 1,1 1,1 

PCdoB 5 2,7 2,7 3,8 

PDT 2 1,1 1,1 4,9 

PHS 1 ,5 ,5 5,4 

PMDB 33 17,9 17,9 23,4 

PP 8 4,3 4,3 27,7 

PPS 2 1,1 1,1 28,8 

PR 6 3,3 3,3 32,1 

PRB 20 10,9 10,9 42,9 
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Partido Freqüência Percentual Percentual Válido Percentual Acumulado 

PRP 2 1,1 1,1 44,0 

PSB 24 13,0 13,0 57,1 

PSC 1 ,5 ,5 57,6 

PSDB 53 28,8 28,8 86,4 

PSL 1 ,5 ,5 87,0 

PT 15 8,2 8,2 95,1 

PTB 7 3,8 3,8 98,9 

PV 2 1,1 1,1 100,0 

Total 184 100,0 100,0  

       Fonte: Lustosa, 2014. 

 

 

 

 

Tabela XI - Distribuição dos Municípios por Situação de Reeleição do Prefeito, 

em 2010 

 

 Freqüência Percentual Percentual Válido Percentual Acumulado 

 

Não Reeleitos 96 52,2 52,2 52,2 

Reeleitos 88 47,8 47,8 100,0 

Total 184 100,0 100,0  

Fonte: Lustosa, 2014 

 

 

 

 

 

Tabela XII - Número de Municípios que Receberam o Certificado do PSMV entre 

2004 e 2012 
 

Número de Certificados Recebidos 

entre 2004 e 2012 

Número de Municípios com Este Total 

de Certificados 

% 

9 5 8,1 

8 5 8,1 

7 5 8,1 

6 5 8,1 

5 9 14,4 

4 6 9,7 

3 6 9,7 

2 10 16,1 

1 11 17,7 

 62 100 

Fonte: Lustosa, 2014. 
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Tabela XIII - Estatísticas do Grupo 
 

Pioneirismo Média Desvio 

Padrão 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

Retardatário 

Liderança ,34217380 ,159297313 20 20,000 

Estratégia ,35025067 ,158615906 20 20,000 

Controle ,32827842 ,165490216 20 20,000 

Seguidor 

Liderança ,56309045 ,216128720 5 5,000 

Estratégia ,56584319 ,222042657 5 5,000 

Controle ,52476210 ,194796804 5 5,000 

Pioneiro 

Liderança ,33336864 ,148902159 5 5,000 

Estratégia ,30641616 ,140280889 5 5,000 

Controle ,31617272 ,162464512 5 5,000 

Total 

Liderança ,37752571 ,182377658 30 30,000 

Estratégia ,37887700 ,183017973 30 30,000 

Controle ,35900808 ,180339510 30 30,000 

Fonte: Lustosa, 2014. 

 

 

 

Tabela XIV - Tests of Equality of Group Means 
 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

Liderança ,785 3,687 2 27 ,038 

Estratégia ,776 3,893 2 27 ,033 

Controle ,825 2,872 2 27 ,074 

            Fonte: Lustosa, 2014 

 

 

 

Tabela XV - Pooled Within-Groups Matrices
a 

 

 

 Liderança Estratégia Controle 

Covariância 

Liderança ,028 ,028 ,028 

Estratégia ,028 ,028 ,028 

Controle ,028 ,028 ,029 

Correlação 

Liderança 1,000 ,990 ,979 

Estratégia ,990 1,000 ,973 

Controle ,979 ,973 1,000 

a. The covariance matrix has 27 degrees of freedom 

Fonte: Lustosa, 2014.               . 
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Tabela XVI – Matriz de Covariâncias
a 

 

Pioneirismo Liderança Estratégia Controle 

Retardatário 

Liderança ,025 ,025 ,026 

Estratégia ,025 ,025 ,026 

Controle ,026 ,026 ,027 

Seguidor 

Liderança ,047 ,048 ,041 

Estratégia ,048 ,049 ,042 

Controle ,041 ,042 ,038 

Pioneiro 

Liderança ,022 ,020 ,024 

Estratégia ,020 ,020 ,022 

Controle ,024 ,022 ,026 

Total 

Liderança ,033 ,033 ,032 

Estratégia ,033 ,033 ,032 

Controle ,032 ,032 ,033 

a. The total covariance matrix has 29 degrees of freedom. 

                   Fonte: Lustosa, 2014.                

 

 

Tabela XVII - Log Determinants (Box's Test of Equality of Covariance 

Matrices) 

 

Pioneirismo Rank Log Determinant 

Retardatário 2 -11,280 

Seguidor 2 -10,938 

Pioneiro 2 -10,784 

Pooled within-groups 2 -11,045 

The ranks and natural logarithms of determinants printed are those of the group covariance matrices. 

  Fonte: Lustosa, 2014.                

 

Tabela XVIII – Resultados para o Teste M de Box 
 

  

Box's M 2,997 

F 

Approx. ,404 

df1 6 

df2 1071,350 

Sig. ,877 

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 

                          Fonte: Lustosa, 2014.                

 

 

Tabela XIX - Variáveis Inseridas /Removidas
a,b,c,d 

 

Passo Inserida Wilks' Lambda 

Statistic df1 df2 df3 Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 Estratégia ,776 1 2 27,000 3,893 2 27,000 ,033 

2 Liderança ,593 2 2 27,000 3,885 4 52,000 ,008 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered. 

a. Maximum number of steps is 6. b. Maximum significance of F to enter is .05. 

c. Minimum significance of F to remove is .10. d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 

Fonte: Lustosa, 2014.                
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Tabela XX – Variáveis em Análise 

 

Passo Tolerância Sig. of F para Remoção Wilks' Lambda 

1 Estratégia 1,000 ,033  

2 
Estratégia ,020 ,026 ,785 

Liderança ,020 ,030 ,776 

Fonte: Lustosa, 2014.                

 

 

Tabela XXI – Variáveis Não Analisadas 

 

Passo Tolerância Tolerância Min. Sig. of F para Entrar Wilks' Lambda 

0 

Liderança 1,000 1,000 ,038 ,785 

Estratégia 1,000 1,000 ,033 ,776 

Controle 1,000 1,000 ,074 ,825 

1 
Liderança ,020 ,020 ,030 ,593 

Controle ,052 ,052 ,201 ,686 

2 Controle ,040 ,016 ,506 ,561 

Fonte: Lustosa, 2014.                

 

 

Fonte: Lustosa, 2014.                

 

 

 

Tabela XXIII - Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

 

Variáveis 
Função 

1 2 

Liderança -5,437 4,417 

Estratégia 6,012 -3,596 

Fonte: Lustosa, 2014.                

 

 

Tabela XXIV - Matriz de Estrutura 

 

Variáveis 
Função 

1 2 

Liderança ,513 ,858
*
 

Controle
b
 ,528 ,825

*
 

Estratégia ,631 ,776
*
 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical 

discriminant functions. Variables ordered by absolute size of correlation within function. 

*. Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function 

b. This variable not used in the analysis. 

  Fonte: Lustosa, 2014.                

 

Tabela XXII -  Lambda de Wilks  

 

Passo Número de 

Variáveis 

Lambda df1 df2 df3 Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 1 ,776 1 2 27 3,893 2 27,000 ,033 

2 2 ,593 2 2 27 3,885 4 52,000 ,008 
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Tabela XXV - Canonical Discriminant Function Coefficients 
 

 Função 

1 2 

Liderança -32,459 26,367 

Estratégia 35,979 -21,516 

(Constant) -1,377 -1,802 

Unstandardized coefficients 

                          Fonte: Lustosa, 2014.                

 

 

 

Tabela XXVI - Functions at Group Centroids 
 

Pioneirismo Função 

1 2 

Retardatário ,118 -,316 

Seguidor ,704 ,870 

Pioneiro -1,174 ,395 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 

                     Fonte: Lustosa, 2014.              

 

 

 

   

Tabela XXVII - Probabilidades Prévias para os Grupos 
 

Pioneirismo Prior Cases Used in Analysis 

Unweighted Weighted 

Retardatário ,667 20 20,000 

Seguidor ,167 5 5,000 

Pioneiro ,167 5 5,000 

Total 1,000 30 30,000 

                           Fonte: Lustosa, 2014.                

 

 

 

 

Tabela XXVIII - Classification Function 

Coefficients 
 

 Pioneirismo 

Retardatário Seguidor Pioneiro 

Liderança -9,347 2,904 51,315 

Estratégia 21,817 17,382 -39,942 

(Constant) -2,627 -7,527 -4,226 

Fisher's linear discriminant functions 

                                      Fonte: Lustosa, 2014.                
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Tabela XXIX - Resultados da Classificação
a 

 

  Pioneirismo Predicted Group Membership Total 

  Retardatário Seguidor Pioneiro 

Original 

Count 

Retardatário 19 0 1 20 

Seguidor 4 1 0 5 

Pioneiro 3 0 2 5 

% 

Retardatário 95,0 ,0 5,0 100,0 

Seguidor 80,0 20,0 ,0 100,0 

Pioneiro 60,0 ,0 40,0 100,0 

a. 73,3% of original grouped cases correctly classified. 

 Fonte: Lustosa, 2014.                

 

 

 

Tabela XXX - Funções para as Centróides dos Grupos 
 

Pioneirismo Função 

1 2 

Retardatário ,118 -,316 

Seguidor ,704 ,870 

Pioneiro -1,174 ,395 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 

  Fonte: Lustosa, 2014.                

 

 

 

 

Tabela XXXI - Coeficientes da Função de 

Classificação 
 

 Pioneirismo 

Retardatário Seguidor Pioneiro 

Liderança -9,347 2,904 51,315 

Estratégia 21,817 17,382 -39,942 

(Constante) -2,627 -7,527 -4,226 

Fisher's linear discriminant functions 

                                 Fonte: Lustosa, 2014.                
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Tabela XXXII - Indicadores Sociais, Econômicos e Demográficos dos Municípios 

Participantes da Edição do Programa Selo Município Verde em 2010 

 

ISA Pop 2010 Densidade 

Urbani

zação Região 

PIB per 

capita 

PIB 

Industria 

Infra de 

Apoio IDH-M 

Extrema 

Pobreza 

USB 

1000 

hab 

4,330654 57511 68,31 49,07 Noroeste 5379,00 23,64 27,20 ,601 31,91 ,54 

2,357232 39232 33,27 40,65 Norte 4669,00 23,05 22,03 ,606 40,34 ,41 

4,188017 13925 25,21 41,45 Norte 3756,00 11,97 22,39 ,619 32,12 ,86 

3,056725 72628 150,50 92,37 Metropolitana 9395,00 42,52 40,17 ,641 10,83 ,41 

3,243215 69159 55,45 63,67 Jaguaribe 8109,00 25,18 41,29 ,655 17,42 ,38 

2,495503 10491 30,49 46,76 Sertões 3705,00 10,33 15,56 ,590 38,71 ,57 

3,233156 20685 18,81 61,56 Sul 4313,00 9,71 20,78 ,564 40,64 ,77 

2,356658 11529 100,44 32,69 Norte 5247,00 7,96 19,03 ,622 27,04 ,95 

2,176754 24566 27,61 48,14 Sul 3995,00 12,32 12,76 ,605 27,57 ,57 

1,776215 6026 41,15 54,83 Centro-Sul 4152,00 11,86 2,85 ,627 21,11 ,66 

3,141123 55323 92,31 68,73 Sul 8206,00 32,33 26,62 ,683 12,97 ,98 

4,281864 19573 81,25 41,52 Norte 4484,00 12,07 23,30 ,616 23,30 ,61 

4,072438 49311 30,37 43,83 Norte 5111,00 12,80 34,92 ,638 25,43 ,32 

3,738349 30878 37,45 42,09 Noroeste 3902,00 10,41 19,05 ,623 34,89 ,58 

3,412566 45193 68,12 62,08 Sul 5301,00 11,33 25,42 ,647 15,36 ,75 

4,154573 26506 24,48 71,99 Sul 4368,00 12,75 28,52 ,630 29,02 ,68 

2,497591 74473 23,14 62,94 Norte 4861,00 10,53 38,35 ,612 30,56 ,36 

1,750816 20020 23,65 57,56 Norte 3691,00 13,40 24,24 ,592 29,69 ,40 

2,386118 18347 24,24 45,24 Noroeste 4028,00 12,33 22,72 ,596 30,86 ,76 

2,774867 18567 17,79 44,76 Centro-Sul 3624,00 12,59 17,72 ,597 33,42 ,75 

3,567403 16746 45,90 47,53 Noroeste 4319,00 10,28 14,33 ,593 33,25 1,31 

3,010112 66142 78,99 84,90 Norte 6762,00 30,79 41,39 ,646 16,02 ,27 

5,099769 325441 265,93 89,18 Metropolitana 7999,00 32,63 47,45 ,682 10,42 ,22 

2,351190 18915 67,94 60,41 Norte 4774,00 13,06 29,78 ,604 20,20 ,74 

4,583085 72812 24,37 72,30 Sertões 5279,00 13,15 37,30 ,644 22,55 ,41 

5,012809 121428 104,87 83,11 Sul 6969,00 16,38 36,65 ,713 11,05 ,53 

4,725141 17069 24,49 52,95 Noroeste 4393,00 9,48 14,85 ,590 45,67 ,59 

4,637452 22479 67,28 42,57 Noroeste 4183,00 11,23 22,38 ,632 30,16 ,71 

2,470617 9095 19,33 45,44 Sertões 4049,00 9,55 13,70 ,609 34,63 1,32 

3,700144 46033 582,64 100,00 Metropolitana 27616,00 57,83 41,91 ,701 8,24 ,52 

2,512936 19007 37,74 46,67 Sul 3894,00 11,38 20,36 ,633 34,40 1,21 

3,080951 21786 42,14 71,02 Noroeste 4488,00 22,26 30,06 ,644 12,65 ,55 

4,741193 2452185 7786,52 100,00 Metropolitana 15161,00 21,27 100,00 ,754 5,46 ,12 

2,478337 14817 52,53 64,84 Jaguaribe 5262,00 12,72 26,60 ,624 22,64 ,54 

4,708834 6218 33,23 56,67 Norte 4640,00 11,25 14,70 ,568 25,97 ,64 

3,017565 24091 94,83 78,36 Metropolitana 4178,00 16,93 27,47 ,617 21,49 ,54 

2,857060 55187 344,96 92,50 Metropolitana 18053,00 52,19 41,81 ,658 9,10 ,34 

4,220277 23808 57,38 45,12 Noroeste 6061,00 7,73 13,40 ,608 22,48 ,84 

3,863535 18392 43,43 31,46 Jaguaribe 10415,00 17,69 32,30 ,616 19,82 ,60 

2,215205 12009 43,86 59,40 Centro-Sul 4177,00 14,75 27,02 ,606 24,14 ,33 
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ISA Pop 2010 Densidade 

Urbani

zação Região 

PIB per 

capita 

PIB 

Industria 

Infra de 

Apoio IDH-M 

Extrema 

Pobreza 

USB 

1000 

hab 

2,824961 13722 16,65 71,56 Jaguaribe 5285,00 12,26 27,34 ,652 23,45 ,73 

3,480273 22324 15,39 64,25 Noroeste 3959,00 13,63 24,23 ,605 35,87 ,72 

4,853373 35817 236,52 99,30 Metropolitana 5107,00 26,44 35,51 ,626 12,63 ,64 

3,828943 37471 52,00 42,53 Noroeste 5515,00 30,29 24,48 ,606 36,33 ,43 

3,169544 34409 18,33 67,62 Jaguaribe 6503,00 14,69 33,52 ,621 20,34 ,35 

3,544716 32236 38,05 59,36 Jaguaribe 7348,00 27,63 24,89 ,624 18,90 ,50 

4,184030 26688 51,51 33,70 Sul 3849,00 9,12 20,49 ,614 29,96 ,82 

3,025839 17002 83,02 32,68 Noroeste 4649,00 13,61 16,40 ,652 21,78 ,59 

3,904214 249939 1006,91 96,07 Sul 7842,00 19,05 35,60 ,694 9,64 ,52 

1,910510 23807 25,40 59,44 Centro-Sul 4241,00 19,91 19,29 ,598 27,74 ,42 

3,838936 31090 32,80 58,32 Centro-Sul 3890,00 14,13 22,83 ,613 31,40 ,61 

3,212772 56264 74,84 57,73 Jaguaribe 7146,00 21,81 34,64 ,682 10,48 ,52 

4,735516 209057 1877,75 99,31 Metropolitana 19549,00 52,20 47,82 ,686 7,05 ,25 

3,805114 113561 192,19 76,00 Metropolitana 6671,00 38,59 36,84 ,659 11,95 ,35 

3,960369 35191 62,11 68,15 Noroeste 3823,00 14,23 31,16 ,616 23,09 ,48 

2,625221 44240 41,00 52,63 Sul 3992,00 12,81 17,04 ,605 32,88 ,50 

1,749734 28316 49,08 47,87 Sul 4127,00 15,51 20,91 ,628 23,10 ,60 

1,733387 13086 26,05 45,61 Sertões 4286,00 10,51 14,88 ,626 25,69 1,07 

4,219645 34274 52,69 44,99 Sul 4428,00 18,51 16,94 ,622 22,66 ,67 

2,874165 16705 18,69 56,04 Sertões 3882,00 11,30 15,03 ,610 33,98 ,66 

3,861853 62065 22,33 57,04 Jaguaribe 6169,00 28,92 30,56 ,610 23,64 ,48 

1,943640 20700 49,81 46,43 Noroeste 3883,00 10,95 30,85 ,588 37,96 ,63 

3,394910 14256 50,13 68,01 Sul 4571,00 22,96 17,03 ,625 27,83 ,63 

2,887030 30956 41,69 75,07 Sertões 4743,00 9,96 33,73 ,614 24,00 ,52 

4,766806 27453 29,01 51,83 Sertões 3777,00 15,02 22,53 ,605 41,31 ,51 

3,920763 24007 31,37 31,68 Norte 3502,00 12,01 21,90 ,594 33,08 ,79 

4,199782 72299 498,35 85,89 Metropolitana 7680,00 46,11 38,37 ,675 8,05 ,21 

4,452847 11607 105,92 40,88 Norte 4742,00 9,52 30,89 ,635 19,36 1,03 

2,116887 5986 78,63 62,20 Noroeste 4369,00 12,50 10,63 ,621 21,95 ,84 

2,675427 8866 20,13 50,92 Jaguaribe 5287,00 9,96 18,68 ,638 19,63 ,79 

3,023349 31636 106,80 65,08 Norte 6211,00 28,10 35,90 ,637 19,78 ,54 

3,327945 31309 13,54 45,05 Sertões 3884,00 10,81 25,89 ,570 31,82 ,64 

2,320598 41890 32,14 58,51 Sertões 3731,00 9,50 31,73 ,603 30,17 ,43 

3,568898 35400 25,68 60,44 Norte 5168,00 21,33 33,35 ,629 26,41 ,62 

2,859592 18683 256,06 60,38 Norte 4828,00 15,24 38,78 ,636 13,97 ,64 

3,369170 15467 26,31 48,10 Sertões 3963,00 11,01 24,98 ,600 30,08 ,45 

2,914256 19921 19,14 31,65 Sertões 3593,00 10,75 15,98 ,594 38,36 ,35 

3,926494 71887 21,59 60,41 Sertões 5636,00 26,13 31,23 ,642 23,75 ,42 

3,260908 69833 43,88 64,37 Jaguaribe 7950,00 24,34 38,06 ,674 10,47 ,46 

1,771772 15752 11,39 53,68 Sertões 3555,00 11,16 12,27 ,575 33,09 ,57 

3,150293 44178 130,61 55,58 Noroeste 5368,00 11,30 25,59 ,611 24,90 ,48 

4,826128 188233 88,67 88,35 Noroeste 12472,00 37,23 46,44 ,714 11,84 ,45 

3,622534 55716 13,90 57,90 Sertões 4964,00 11,10 31,33 ,633 26,06 ,70 

3,770198 68892 75,80 66,51 Noroeste 6549,00 10,82 32,27 ,657 18,01 ,57 
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ISA Pop 2010 Densidade 

Urbani

zação Região 

PIB per 

capita 

PIB 

Industria 

Infra de 

Apoio IDH-M 

Extrema 

Pobreza 

USB 

1000 

hab 

3,400493 31787 75,50 48,29 Noroeste 6147,00 18,87 20,04 ,648 16,56 ,76 

1,637021 7545 28,59 51,93 Centro-Sul 3876,00 12,83 6,94 ,591 31,09 ,66 

4,003076 38434 45,99 62,17 Centro-Sul 4214,00 13,04 25,02 ,629 29,12 ,47 

3,403967 54955 41,90 32,44 Noroeste 3907,00 10,23 18,15 ,571 40,11 ,42 

 

 

 

Escol 

EF 

Escol 

EM 

Analfab

etismo 

Docen 

tes 

Matricu 

las 

Matr por 

Docente PIB Receita 
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ta 
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paçao 

Reele

i 

Ção 

112,40 74,00 28,83 626 13767 21,99 309490,00 50451,00 16,30 PT 1849 NÃO 

114,00 98,50 25,67 427 11423 26,75 183180,00 49262,00 26,89 PT 1985 SIM 

93,30 83,90 26,80 173 3153 18,23 52313,00 16584,00 31,70 PRP 1957 SIM 

108,50 68,50 20,82 544 14618 26,87 682571,00 81181,00 11,89 PMDB 1699 NÃO 

104,60 85,70 20,82 397 12565 31,65 560865,00 79219,00 14,12 PP 1747 SIM 

116,30 85,70 33,74 138 2813 20,38 38907,00 15525,00 39,90 PSB 1990 NÃO 

122,60 54,00 33,54 232 6964 30,02 89223,00 24709,00 27,69 PSDB 1875 NÃO 

121,90 85,80 25,35 183 3480 19,02 60448,00 16542,00 27,37 PR 1890 SIM 

114,10 67,30 27,64 245 5045 20,59 98163,00 29242,00 29,79 PSDB 1883 NÃO 

117,00 79,80 23,75 78 1349 17,29 25021,00 8332,00 33,30 PMDB 1956 NÃO 

107,40 83,20 18,69 536 10967 20,46 454410,00 82968,00 18,26 PT 1846 NÃO 

115,70 85,20 27,46 196 4608 23,51 87775,00 19848,00 22,61 PMDB 1987 NÃO 

116,60 87,30 26,05 475 11988 25,24 252153,00 52055,00 20,64 PSDB 1892 SIM 

99,00 84,00 27,12 359 6404 17,84 120465,00 30557,00 25,37 PSDB 1957 NÃO 

112,60 85,10 22,72 563 10442 18,55 239566,00 50381,00 21,03 PSB 1890 NÃO 

117,10 105,10 29,21 424 6681 15,76 115805,00 27247,00 23,53 PSDB 1899 SIM 

103,90 59,90 24,66 734 16669 22,71 362050,00 72782,00 20,10 PSDB 1846 NÃO 

90,10 50,70 26,83 196 4243 21,65 73906,00 20138,00 27,25 PSDB 1958 NÃO 

100,60 67,10 30,47 275 4372 15,90 73906,00 21305,00 28,83 PRB 1929 NÃO 

95,90 69,00 31,79 190 3662 19,27 67288,00 19937,00 29,63 PRB 1951 NÃO 

103,60 84,50 29,66 206 4025 19,54 72328,00 17709,00 24,48 PPS 1957 NÃO 

108,60 85,20 22,89 517 13381 25,88 447137,00 57734,00 12,91 PT 1833 NÃO 

94,90 66,90 12,89 2739 61681 22,52 2597520,00 283153,00 10,90 PRB 1759 NÃO 

118,40 92,80 28,75 228 4686 20,55 92323,00 23113,00 25,03 PSB 1987 NÃO 

108,40 83,00 25,02 460 12578 27,34 384606,00 64123,00 16,67 PCdoB 1880 SIM 

106,70 104,80 14,96 937 18367 19,60 846429,00 102873,00 12,15 PSDB 1764 SIM 

95,90 109,00 35,53 178 4315 24,24 75026,00 21622,00 28,82 PSDB 1988 SIM 

108,80 90,00 24,84 296 5757 19,45 94030,00 28839,00 30,67 PSDB 1985 SIM 

107,20 74,30 32,28 132 2040 15,45 36826,00 13446,00 36,51 PSDB 1988 SIM 

124,50 94,30 13,53 572 11661 20,39 1271649,00 85012,00 6,69 PSB 1987 SIM 

111,90 101,00 27,62 248 4277 17,25 74022,00 23221,00 31,37 PSL 1890 SIM 

100,50 96,90 26,18 213 4912 23,06 97766,00 25389,00 25,97 PTB 1985 SIM 

95,50 87,80 6,94 8811 220004 24,97 37106309,00 3009013,00 8,11 PT 1725 SIM 

108,80 65,00 26,79 165 3491 21,16 78141,00 19497,00 24,95 PTB 1992 NÃO 

129,50 93,70 31,26 87 2108 24,23 28842,00 12239,00 42,43 PRB 1956 SIM 
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98,70 76,70 23,07 225 5345 23,76 100646,00 23262,00 23,11 PSDB 1987 SIM 

107,30 80,30 15,65 360 12998 36,11 956679,00 72303,00 7,56 PSDB 1987 NÃO 

109,90 77,10 25,33 321 5159 16,07 144306,00 24498,00 16,98 PTB 1878 NÃO 

100,60 66,00 25,88 209 4693 22,45 191567,00 29479,00 15,39 PSDB 1985 NÃO 

105,50 58,70 27,32 129 2123 16,46 50180,00 11770,00 23,46 PMDB 1953 NÃO 

98,20 71,90 27,20 127 2926 23,04 72541,00 19218,00 26,49 PRB 1951 SIM 

103,20 80,10 28,01 321 6272 19,54 88469,00 27152,00 30,69 PHS 1957 SIM 

117,70 81,30 17,30 214 7735 36,14 183012,00 37201,00 20,33 PSB 1992 SIM 

114,80 88,10 26,90 517 9917 19,18 206614,00 48058,00 23,26 PMDB 1985 SIM 

110,70 74,20 25,56 300 7681 25,60 223809,00 41046,00 18,34 PRB 1833 SIM 

100,70 80,90 27,18 332 5836 17,58 238068,00 33013,00 13,87 PMDB 1865 NÃO 

113,30 116,40 26,33 352 7084 20,13 102759,00 28645,00 27,88 PMDB 1814 NÃO 

93,80 88,20 23,47 144 3983 27,66 79039,00 20075,00 25,40 PMDB 1991 NÃO 

95,10 77,90 16,21 1738 36921 21,24 1959969,00 209608,00 10,69 PT 1911 NÃO 

106,80 67,60 31,18 145 4741 32,70 100985,00 23837,00 23,60 PCdoB 1823 NÃO 

115,10 82,50 28,88 306 6039 19,74 120070,00 28275,00 23,55 PMDB 1816 SIM 

101,80 80,60 19,21 340 8782 25,83 402180,00 66904,00 16,64 PRB 1868 SIM 

123,50 103,50 9,66 1463 43344 29,63 4100336,00 284731,00 6,94 PR 1983 SIM 

83,70 78,60 15,40 662 17679 26,71 753273,00 93258,00 12,38 PCdoB 1851 NÃO 

116,40 93,50 28,49 533 9142 17,15 134580,00 33956,00 25,23 PSDB 1897 SIM 

109,60 83,30 29,48 512 10545 20,60 176512,00 42880,00 24,29 PT 1890 SIM 

104,60 56,30 28,88 312 4944 15,85 116869,00 25708,00 22,00 PMDB 1846 SIM 

108,60 76,90 28,80 147 3042 20,69 56046,00 16348,00 29,17 PMDB 1985 SIM 

101,70 64,00 27,88 378 7934 20,99 151170,00 32107,00 21,24 PSB 1864 NÃO 

118,80 100,30 29,63 265 4853 18,31 64855,00 19711,00 30,39 PSDB 1951 NÃO 

112,90 75,90 28,23 629 14027 22,30 383023,00 62726,00 16,38 PMDB 1876 NÃO 

90,40 57,40 28,43 196 4381 22,35 80391,00 20028,00 24,91 PT 1957 NÃO 

109,50 80,60 23,30 145 3119 21,51 65168,00 17043,00 26,15 PSDB 1957 SIM 

114,20 101,80 28,38 374 6705 17,93 146939,00 33240,00 22,62 PSC 1922 NÃO 

99,90 85,40 33,99 240 6915 28,81 103713,00 31674,00 30,54 PSDB 1957 NÃO 

113,20 89,20 30,07 253 5568 22,01 84802,00 28505,00 33,61 PV 1987 SIM 

77,80 58,70 9,38 489 10187 20,83 554878,00 70040,00 12,62 PRB 1869 NÃO 

109,50 74,90 20,36 154 2500 16,23 55036,00 15477,00 28,12 PPS 1890 SIM 

123,50 93,40 28,15 85 1431 16,84 26151,00 9920,00 37,93 PSB 1957 NÃO 

95,20 84,30 28,38 114 1738 15,25 46890,00 10754,00 22,93 PSDB 1958 NÃO 

112,90 91,20 20,20 388 8219 21,18 196056,00 44979,00 22,94 PP 1890 NÃO 

101,80 72,80 35,13 306 8873 29,00 121650,00 36913,00 30,34 PMDB 1956 SIM 
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Tabela XXXIII - Municípios por Número de Certificados Obtidos e Nota de 

Inovação consideradas as Edições do PSMV entre  2004-2012 
 

 

Município Certificações 

Recebidas 

Nota Municípios Certificações 

Recebidas 

Nota 

Caucaia 9 10,75 Parambu 4 4,5 

Maranguape 9 10,75 Acopiara 4 4,25 

Sobral 9 10,75 Lavras da Mangabeira 4 4 

Cruz 9 10,5 Apuiarés 4 4 

Bela Cruz 9 9,75 Pacatuba 3 3,25 

Crateús 8 9,5 Eusébio 3 3,25 

Maracanaú 8 9,5 Itarema 3 3,25 

General Sampaio 8 9,25 Jardim 3 3,25 

Croatá 8 9 Baturité 3 3,25 

Quixeramobim 8 8,75 Várzea Alegre 3 3 

Tauá 7 8 Jaguaribara 2 2,5 

Ocara 7 8 Aracati 2 2,5 

Pacoti 7 8 Independência 2 2,25 

Itaitinga 7 8 Guaramiranga 2 2,25 

Massapê 7 7,5 Piquet Carneiro 2 2,25 

Crato 6 7,25 Tabuleiro do Norte 2 2,25 

Fortaleza 6 6,75 Jijoca de Jericoacoara 2 2 

Icapuí 6 6,5 Brejo Santo 2 2 

Campos Sales 6 6,5 Farias Brito 2 2 

Missão Velha 6 6,25 Horizonte 2 2 

Novo Oriente 5 6 Canindé 1 1,25 

Viçosa do Ceará 5 5,75 Limoeiro do Norte 1 1,25 

Beberibe 5 5,75 Aratuba 1 1,25 

Acaraú 5 5,75 Aracoiaba 1 1 

Tianguá 5 5,5 Barbalha 1 1 

Juazeiro do Norte 5 5,5 Jaguaribe 1 1 

Ibiapina 5 5,5 Jaguaruana 1 1 

Morada Nova 5 5,25 Russas 1 1 

Araripe 5 5,25 Redenção 1 1 

Barreira 4 4,75 Monsenhor Tabosa 1 1 

Iguatu 4 4,5 Nova Russas 1 1 

Fonte: Lustosa, 2014.            
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Tabela XXXIV - Comparação entre o Nível de Capacitação dos Municípios, seu 

Desempenho por Dimensão Considerada pelo TCU (Liderança, Estratégia e 

Controle) e a Classificação dos Municípios em Função da Certificação nas Nove 

Edições do PSMV (2004 a 2012) 

Fonte: Lustosa, 2014.                

 

 

 

Município Liderança Estratégia Controle IGGs Capacitação Pionerismo 

ARACATI 0,1513251 0,1708261 0,1722075 0,164272 Inicial Retardatário 

ARACOIABA 0,3157132 0,3189358 0,3141355 0,314136 Inicial Retardatário 

ARARIPE 0,9067052 0,9212259 0,9357482 0,912683 Aprimorada Seguidor 

ARATUBA 0,1375621 0,1566412 0,1793459 0,154247 Inicial Retardatário 

BARBALHA 0,2802901 0,287635 0,2643828 0,27615 Inicial Retardatário 

BATURITE 0,5457745 0,5840124 0,5776766 0,565373 Intermediária Seguidor 

BELA CRUZ 0,111055 0,1097978 0,092756 0,106026 Inicial Pioneiro 

BREJO SANTO 0,2248098 0,2323569 0,2378457 0,228768 Inicial Retardatário 

CANINDE 0,3905157 0,400006 0,4068766 0,379403 Inicial Retardatário 

EUSEBIO 0,2151425 0,2320389 0,2504998 0,280579 Inicial Retardatário 

FARIAS BRITO 0,5187544 0,5152959 0,5172189 0,518388 Intermediária Retardatário 

FORTALEZA 0,3647278 0,3938727 0,3695747 0,384021 Inicial Seguidor 

GENERAL SAMPAIO 0,3494292 0,3872792 0,3970975 0,375975 Inicial Pioneiro 

GUARAMIRANGA 0,1467121 0,1841324 0,1976537 0,17113 Inicial Retardatário 

HORIZONTE 0,3467404 0,3879529 0,410592 0,373302 Inicial Retardatário 

IBIAPINA 0,36411 0,3969466 0,4255626 0,385255 Inicial Seguidor 

INDEPENDENCIA 0,350518 0,3640012 0,368784 0,363053 Inicial Retardatário 

ITAREMA 0,4419371 0,4772146 0,5341803 0,476034 Intermediária Retardatário 

JAGUARIBE 0,5306641 0,5592123 0,5826423 0,558052 Intermediária Retardatário 

JAGUARUANA 0,2828692 0,3019873 0,2927295 0,293755 Inicial Retardatário 

JIJOCA DE 

JERICOACOARA 

0,6193781 0,6535266 0,6052903 0,631865 Intermediária Retardatário 

MARACANAU 0,3125323 0,3288654 0,2688115 0,310964 Inicial Pioneiro 

NOVA RUSSAS 0,6093463 0,6378256 0,6590667 0,626745 Intermediária Retardatário 

PACOTI 0,3157132 0,3189358 0,3141355 0,314136 Inicial Pioneiro 

PIRES FERREIRA 0,1368074 0,1471813 0,1627226 0,145695 Inicial Retardatário 

RUSSAS 0,3590184 0,3845144 0,3795512 0,371822 Inicial Retardatário 

SOBRAL 0,4868506 0,521965 0,4592804 0,502062 Intermediária Pioneiro 

TABULEIRO DO NORTE 0,1372033 0,1574772 0,1534558 0,146356 Inicial Retardatário 

TIANGUA 0,4980685 0,5193947 0,520654 0,284829 Inicial Seguidor 

VARZEA ALEGRE 0,2470296 0,2747142 0,3158324 0,272872 Inicial Retardatário 
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APÊNDICES C 

 

Quadro I - Princípios da Boa Governança para a Comissão Européia 
 

Princípio Definição 

Openness 
(Abertura) 

 

The Institutions should work in a more open manner. Together with the Member 

States, they should actively communicate about what the EU does and the decisions 

it takes. They should use language that is accessible and understandable for the 

general public. This is of particular importance in order to improve the confidence 

in complex institutions 

Participation 
(Participação) 

The quality, relevance and effectiveness of EU policies depend on ensuring 

wide participation throughout the policy chain – from conception to 

implementation. Improved participation is likely to create more confidence 

in the end result and in the Institutions which deliver policies. Participation 

crucially depends on central governments following an inclusive approach 

when developing and implementing EU policies. 

Accountability 

Roles in the legislative and executive processes need to be clearer. Each of 

the EU Institutions must explain and take responsibility for what it does in 

Europe. But there is also a need for greater clarity and responsibility from 

Member States and all those involved in developing and implementing EU 

policy at whatever level. 

Effectiveness 
(Efetividade) 

Policies must be effective and timely, delivering what is needed on the basis 

of clear objectives, an evaluation of future impact and, where available, of 

past experience. Effectiveness also depends on implementing EU policies in 

a proportionate manner and on taking decisions at the most appropriate 

level. 

Coherence 
(Coerência) 

Policies and action must be coherent and easily understood. The need for 

coherence in the Union is increasing: the range of tasks has grown; 

enlargement will increase diversity; challenges such as climate and 

demographic change cross the boundaries of the sectoral policies on which 

the Union has been built; regional and local authorities are increasingly 

involved in EU policies. Coherence requires political leadership and a 

strong responsibility on the part of the Institutions to ensure a consistent 

approach within a complex system. 
Fonte: European Commission, European Governance – A White Paper, COM 2001, p. 10). 
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Quadro II - Componentes para uma Abordagem Sistêmica para Construção de 

Capacidades 

 

Componentes 

Sistêmicos 

Sub-

componentes 

Componentes se Relacionam com: 

 

Ferramentas 
Capacidade de 

Performance 

• Ferramentas, dinheiro e os equipamentos disponíveis para 

a realização dos trabalhos. 

Habilidades 
Capacidade da 

Equipe 

• Equipe com o conhecimento, as habilidades e a confiança 

necessária para desenolver adequadamente suas atribuiçoes. 

• Treinamento, experiência e motivação. 

Equipe e 

infrastrutura 

Capacidade de 

Trabalho 

• Número suficiente de profissionais qualificados eom as 

habilidades necessárias para desempenhar as atividades sob 

sua responsabilidade. 

• Clara e exequiveis atribuições profissionais (job 

description). 

Capacidade de 

Supervisão 

• Sistemas de acompanhamento e monitoramento. 

• Accountability 

• Supervisores responsáveis pelo monitoramento da equipe. 

• Incentivos e sanções. 

Capacidade 

das Instalações 

• Centro de treinamento com estrutura e equipe adequada às 

necessidades da organização. 

• Escritórios suficientes para atender às demandas. 

Capacidade 

dos Serviços 

de Apoio 

• Instituições de treinamento. 

• Apoio administrativo, instalações para a realização de 

estudos e pesquisas, serviços de controle de qualidade. 

Estruturas, 

sistemas e 

atribuições 

Capacidades 

Sistêmicas 

• Fluxos de informação, dinheiro e de decisões funcionando 

tempestivamente e de maneira efetiva. 

• Sistemas de informação alimentados de forma apropriada. 

• Comunicação com a comunidade. 

• Relacionamentos com as ONGs. 

Capacidade 

Estrutural 

• Os espaços de tomada de decisão proporcionam discussões 

intersetoriais, as decisões corporativas são ali tomadas e os 

registros são adequadamente mantidos. 

• Indivíduos respondem pela sua baixa performance. 

Capacidade no 

Exercício das 

Atribuições 

• Indivíduos, equipes e colegiados dispõem de autoridade e 

responsabilidade para tomar decisões essenciais para o bom 

desempenho das atribuições. 

• Liderança voltada para aumentar a motivação. 
Fonte: Tradução livre de Table 1. Component elements of systemic capacity building. (UNEP, 2002, p. 12). 
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                    Quadro III - Dez Passos para a Boa Governança 

Passos para a Boa 

Governança 

O que deve ser feito para dar esse passo? 

Escolha líderes 

competentes e avalie seus 

desempenhos. 

Estabeleça e dê transparência ao processo de seleção de membros da Alta 

Administração e de colegiado superior ou conselhos; Capacite os membros da Alta 

Administração e avalie seu desempenho; Garanta que os benefícios concedidos aos 

membros da Alta Administração e de colegiado superior ou de conselhos sejam 

adequados e dê transparência aos benefícios. 

Lidere com ética e combata 

os desvios. 

Adote código de ética e conduta para os membros da Alta Administração e de 

colegiado superior ou conselhos; estabeleça mecanismos de controle para evitar que 

preconceitos, vieses ou conflitos de interesse influenciem as decisões e as ações de 

membros da Alta Administração e de colegiado superior ou conselhos; Estabeleça 

mecanismos para garantir que a Alta Administração atue de acordo com padrões de 

comportamento baseados nos valores e princípios constitucionais, legais e 

organizacionais e no código de ética e conduta adotado.  

Estabeleça sistemas de 

governança com poderes de 

decisão balanceados e 

funções críticas segregadas. 

Estabeleça as instâncias internas de governança da organização; Garanta o 

balanceamento de poder e a segregação de funções críticas; Estabeleça o sistema de 

governança da organização e divulgue-o para as partes interessadas. 

Estabeleça modelo de 

gestão da estratégia que 

assegure seu 

monitoramento e avaliação. 

Estabeleça modelo de gestão da estratégia que considere aspectos como 

transparência e envolvimento das partes interessadas; Estabeleça a estratégia de 

organização; Monitore e avalie a execução da estratégia, os principais indicadores e 

o desempenho da organização. 

Estabeleça estratégias 

considerando as 

necessidades das partes 

interessadas. 

Estabeleça e divulgue canais de comunicação com as diferentes partes interessadas e 

assegure sua efetividade; Promova a participação social com envolvimento dos 

usuários, da sociedade e das demais partes interessadas na governança da 

organização; Estabeleça relação objetiva e profissional com a mídia, organizações de 

controle e outras organizações; Assegure que decisões, estratégias, políticas, 

programas, projetos, planos, ações, serviços e produtos atendam ao maior número 

possível de partes interessadas, de modo balanceado. 

Estabeleça metas e delegue 

poder e recursos para 

alcança-las. 

Avalie, direcione, monitore a gestão; Responsabilize-se pelo estabelecimento de 

políticas e diretrizes para a gestão e pelo alcance dos resultados; Assegure, por meio 

de políticas de delegação e reserva de poderes, a capacidade das instâncias internas 

de governança de avaliar, direcionar e monitorar a organização; Responsabilize-se 

pela gestão de riscos; Avalie os resultados das atividades de controle e dos trabalhos 

de auditoria e, se necessário, determine que sejam adotadas providências. 

Estabeleça mecanismos de 

coordenação de ações com 

outras organizações. 

Estabeleça mecanismos de atuação conjunta com vistas à formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas transversais, 

multidisciplinares e⁄ou descentralizadas. 

Gerencie riscos e institua 

os mecanismos de controle 

interno necessário. 

Estabeleça sistemas de gestão de riscos; Monitore e avalie o sistema de gestão de 

riscos, a fim de assegurar que seja eficaz e contribua para a melhoria do desempenho 

organizacional. 

Estabeleça função de 

auditoria interna 

independente que adicione 

valor à organização. 

Estabeleça a função da auditoria interna; Crie condições para que a auditoria interna 

seja independente e proficiente; Assegure que a auditoria interna adicione valor à 

organização. 

Estabeleça diretrizes de 

transparência e sistemas de 

prestação de contas e de 

responsabilização. 

Dê transparência da organização às partes interessadas, admitindo-se o sigilo, como 

exceção, nos termos da lei; Preste contas da implementação e dos resultados dos 

sistemas de governança e de gestão, de acordo com a legislação vigente e com o 

princípio de accountability; Avalie a imagem da organização e a satisfação das partes 

interessadas com seus serviços e produtos; Garanta que indícios de irregularidades 

sejam apurados de ofício, promovendo a responsabilização em caso de comprovação. 

Fonte: Nardes, Altounian;Vieira (2014), p. 323. 
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Quadro IV - Variáveis que Influenciam Positivamente o Comportamento Inovador 

nas Políticas Ambientais dos Países 

Dimensões e Variáveis Adotadas Tradução 

Institutional veto player 

1) High degree of corporatism33 (INTEGRATION) 

2) High score on unitarism scale (FEDERALISM) 

3) Low score on bicameralism scale 

4) Strong role of government 

5) Low score on the Federal/Unitary scale of Lijphart 

(1999)34 

6) Governmental Effectiveness35 

Atores com Poder de Veto 

1)Elevado Grau de Corporativismo. 

2) Elevada pontuação na escala de unitarismo. 

3) Baixa pontuação na escala de bicameralismo. 

4) Forte Papel do Governo. 

5) Baixa pontuação na escala Federalismo-Unitarismo 

de Lijphart (1999) 

6) Efetividade do Governo 

Openness of the political system 

7) Low electoral threshold 

8) Low degree of disproportionality in the electoral 

system 

9) Large number of parties in the parliament 

10) High probability of coalition government 

11) High number of green voters 

Abertura do Sistema Político 

7) Cláusula de Barreira Baixa 

8) Baixo grau de disproporcionalidade no sistema 

eleitoral. 

9) Elevado número de partidos no parlamento. 

10) Alta probabilidade de governos de coalizão. 

11) Alto número de eleitores “verdes” 

Influence of green NGOs 

12) Strong environmental group membership (in relation 

to the total population) 

13) High number of IUCN36 member organisations 

14) High share of Local agenda 21 

Influência das ONG Ambientalistas 

12) Forte participação relativa da população em grupos 

ambientalistas. 

13) Elevando número de organizações membro da 

IUCN. 

14) Elevada participação de Agenda 21 Local. 

Influence of green business 

15) High number of ISO14001 certified business 

16) Low share of dirty industries of GDP 

17) Low rate of coal consumption 

18) High score on Dow Jones Sustainability Group Index 

Influência de Negócios Verdes 

15) Elevado número de empresas com ISO14001 

16) Baixa Participação de Indústrias “sujas” no PIB 

17) Baixo consumo de carvão. 

18) Alto escore no Índice Dow Jones de 

sustentabilidade. 

Supportive economic framework conditions 

19) High GDP per capita 

20) High rates of economic growth 

21) Low rates of unemployment 

Fatores Estuturais Econômicos 

19) Alto PIB per capita 

20) Elevadas taxas de crescimento econômico 

21) Baixos índices de desemprego 

Supportive innovation system 

22) High level of spending for renewable energy per 

capita 

23) High score of knowledge creation 

24) High score on innovation index 

Sistema de Apoio à Inovação 

22) Alto índice de investimentos per capita em energias 

renováveis. 

23) Alto índice de criação de conhecimento 

24) Alto Índice de Inovação 

Strength of international engagement of countries 

25) They are more often members of IGO 

26) Provide a higher contribution to international aid and 

environment projects 

27)Participate more often in environmental agreements 

Força da Participação em Arenas Internacionais 

25) Membros freqüentes de IGO 

26) Países que fazem Elevado Suporte Financeiros a 

Projetos Ambientais e de Assistência. 

27) Participantes Freqüentes de Acordos Ambientais 

Internacionais. 

Fonte: Jacob; Volkery, p. 77, 2006. 

 

                                                           
33 O Índice Siaroff de Corporativismo é definido como “a long-term cooperative pattern of shared economic 

management involving the social partners and existing at various levels such as plant-level management, sectoral 

wage bargaining, and joint shaping of national policies in competitiveness-related matters (education, social policy, 

etc.)” (SIAROFF, 1999: 189). Sua escala vai de 1.000 (Least integrated economy) a  5.000 (Greatest integrated 

economy). Na perspectiva dos autores, quando mais integada a economia maior a probabilidade do país ser pioneiro 

na inovação ambiental. 
34 The variable scoring on the Federal/Unitary scale developed by Lijphart (1999) is an aggregated score that 

incorporates all variables mentioned in this section but adds other aspects as well, e.g. the strength of a central bank. 

(JACOB & VOLKERY, p.78, 2006) 
35 The variable governmental effectiveness is based on an indicator of the World Bank that comprises the "quality of 

public service provision, the quality of the bureaucracy, the competence of civil servants, the independence of the 

civil service from political pressures, and the credibility of the government’s commitment to policies." (Kaufmann et 

al., 2004). (JACOB & VOLKERY, p.78, 2006) 
36 União Internacional para a Conservação da Natureza. 
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Quadro V - Municípios Agrupados em Função das Categorias de Pioneirismo na 

Inovação Ambiental 

 

Municípios Categorias 

1:CAUCAIA 

Pioneiros 

2:MARANGUAPE 

3:SOBRAL 

4:CRUZ 

5:BELA CRUZ 

6:CRATEÚS 

7:MARACANAÚ 

8:GENERAL SAMPAIO 

9:CROATÁ 

10:QUIXERAMOBIM 

11:TAUÁ 

12:OCARA 

13:PACOTI 

14:ITAITINGA 

15:MASSAPÊ 

16:CRATO 

Seguidores 

17:FORTALEZA 

18:ICAPUÍ 

19:CAMPOS SALES 

20:MISSÃO VELHA 

21:NOVO ORIENTE 

22:VIÇOSA DO CEARÁ 

23:BEBERIBE 

24:ACARAÚ 

25:TIANGUÁ 

26:JUAZEIRO DO NORTE 

27:IBIAPINA 

28:MORADA NOVA 

29:ARARIPE 

30:BARREIRA 

31:IGUATU 

32:PARAMBU 

33:ACOPIARA 

34:LAVRAS DA MANGABEIRA 

35:APUIARES 

36:PACATUBA 

Retardatários 

37:EUSÉBIO 

38:ITAREMA 

39:JARDIM 

40:BATURITÉ 

41:VÁRZEA ALEGRE 

42:JAGUARIBARA 

43:ARACATI 

44:INDEPENDÊNCIA 

45:GUARAMIRANGA 

46:PIQUET CARNEIRO 

47:TABULEIRO DO NORTE 

48:JIJOCA DE JERICOACOARA 

49:BREJO SANTO 

50:FARIAS BRITO 

51:HORIZONTE 

52:CANINDÉ 

53:LIMOEIRO DO NORTE 

54:ARATUBA 

55:ARACOIABA 

56:BARBALHA 

57:JAGUARIBE 

58:JAGUARUANA 

59:RUSSAS 

60:REDENÇÃO 

61:MONSENHOR TABOSA 

62:NOVA RUSSAS 

Fonte: Lustosa, 2014.              
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  Quadro VI – Componentes do Mecanismos da Governança, conforme Referencial 

Básico da Governança do Tribunal de Contas da União 

 
Mecanismo Componentes 

Liderança Componente L1, Pessoas e Competências, envolvendo práticas relacionadas com a 

seleção, a capacitação, a avaliação do desempenho e os sistemas de benefícios dos 

membros da alta administração e busca avaliar “a capacidade da organização em garantir 

que seus profissionais detenham as competências necessárias ao exercício do cargo” 

(TCU, 2014, p.12) 

Componente L2, Princípios e Comportamentos, que abarca questões relacionadas com o 

comprometimento da administração com os valores éticos, com a integridade e com a 

observância e o cumprimento da lei. Em suma, verifica a capacidade das organizações 

estabelecerem mecanismos para garantir os princípios da ética, da legalidade e da 

legitimidade; 

Componente L3, Liderança Organizacional, cujo intuito é estimular a alta administração 

a monitorar e avaliar a gestão com foco nos resultados e que se desagrega em práticas 

que se relacionam com o monitoramento da gestão; a responsabilidade no alcance dos 

resultados; a gestão de riscos; o controle interno; a avaliação no atingir das metas; e, a 

delegação de competência; por fim, 

Componente L4, Sistema de Governança, que se subdivide em três práticas voltadas para 

o estabelecimento do sistema de governança da organização, o balanceamento de poder 

dentro da organização e a segregação de funções críticas. Em suma, busca analisar “como 

os diversos atores se organizam, interagem e atuam para obter a boa governança” (TCU, 

2014, p.12). 

Estratégia Componente E1, Relacionamento com Partes Interessadas, relacionamento este que se 

traduz em quatros práticas (stakeholders) que possibilitam que a organização considere a 

atuação e a opinião dessas partes na formulação, na implementação, no monitoramento e 

na avaliação das políticas públicas; 

Componente E2, Estratégia Organizacional, que abarca as práticas relacionadas com o 

estabelecimento da estratégia da organização, com o monitoramento e com a avaliação de 

sua execução, avaliando a capacidade da organização pública de propor e implementar 

uma estratégia com base em uma visão de futuro, considerando as tendências nos 

ambientes interno e externo, a partir de sua missão institucional; por fim, 

Componente E3, Alinhamento Transorganizacional, que se relaciona com uma prática 

voltada para estimular que as organizações trabalhem em conjunto na formulação, 

execução e avaliação das políticas púbicas, minimizando assim, os riscos de superposição 

de esforços.  

Controle Componente C1, Gestão de Riscos e Controle Interno, que pretende avaliar a capacidade 

das organizações de assegurar que a gestão de riscos seja eficaz e contribua para a 

melhoria do desempenho organizacional; 

Componente C2, Auditoria Interna, que avalia a estrutura e o grau de independência dos 

responsáveis pela auditoria interna, como a sua capacidade de adicionar valor à 

organização; e, 

Componente C3, Accoutability e Transparência, que se organiza em torno de quatro 

práticas relacionadas com a transparência nas ações da organização, seus mecanismos de 

prestação de contas à sociedade e com a avaliação dos níveis de satisfação dos 

interessados, estimulando ainda, a adoção, por parte das organizações, de meios para a 

responsabilização dos resultados. 

Fonte: Lustosa, 2014.                
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Quadro VII – Práticas Selecionadas para a Composição do iGGs, com descrição e 

peso 

Prática Peso
37

 Descrição da Prática 

E22 11,7% Estabelecer a estratégia da organização. 

E23 10,8% Monitorar e avaliar a execução da estratégia, os principais indicadores da 

organização. 

L42 8,4% Garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas. 

L32 8,3% Responsabilizar-se pelo estabelecimento de políticas e diretrizes para a gestão da 

organização e pelo alcance dos resultados previstos. 

C34 7,8% Garantir que sejam apurados, de ofício, indícios de irregularidades, promovendo a 

responsabilização em caso de comprovação. 

C31 7,4% Dar transparência da organização às partes interessadas, admitindo-se o sigilo, 

como exceção, nos termos da lei.  

C11 7,0% Estabelecer estrutura de gestão de riscos. 

L22 6,5% Estabelecer mecanismos de controle para evitar que conflitos de interesse 

influenciem as decisões e as ações dos membros da alta administração e dos 

conselhos ou colegiado superior. 

C32 6,4% Prestar contas da implementação e dos resultados dos sistemas de governança e 

gestão, de acordo com a legislação vigente e com os princípios da accountability.  

C22 6,0% Prover condições para que a auditoria interna seja independente e proficiente. 

C21 5,5% Estabelecer a função da auditoria interna. 

E12 5,3% Promover a participação social, com envolvimento dos usuários, da sociedade e das 

demais partes interessadas na governança da organização. 

L21 5,0% Adotar código de ética e conduta que defina padrões de comportamento dos 

membros da alta administração e dos conselhos ou colegiado superior. 

L11 3,8% Estabelecer e dar transparência ao processo de seleção dos membros da alta 

administração e de conselhos ou colegiado superior. 
Fonte: TCU, 2014a, p. 64 – Tabela 1: Resultado da extração do fator governança em relação às práticas de governança. 

                                                           
37

 Peso ajustado a 100%. “Os pesos dos termos do polinômio linear (primeiro grau) correspondem ao 

score resultante da análise fatorial, com fatores extraídos pelo método de mínimos resíduos (MINRES), 

não sendo necessária a aplicação de rotação em virtude de ter sido possível explicar a parte da variância 

da amostra com apenas um fator extraído” (TCU, 2014a, p. 64). 
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Quadro VIII - Comparação entre o Nível de Capacitação dos Municípios, Conforme TCU 

e a Classificação dos Municípios em Função da Certificação nas Nove Edições do PSMV 

(2004 a 2012) 

Município IGGS Capacitação Pionerismo 

ARACATI 0,164272 Inicial Retardatário 

ARACOIABA 0,314136 Inicial Retardatário 

ARARIPE 0,912683 Aprimorada Seguidor 

ARATUBA 0,154247 Inicial Retardatário 

BARBALHA 0,27615 Inicial Retardatário 

BATURITE 0,565373 Intermediária Seguidor 

BELA CRUZ 0,106026 Inicial Pioneiro 

BREJO SANTO 0,228768 Inicial Retardatário 

CANINDE 0,379403 Inicial Retardatário 

EUSEBIO 0,280579 Inicial Retardatário 

FARIAS BRITO 0,518388 intermediária Retardatário 

FORTALEZA 0,384021 Inicial Seguidor 

GENERAL SAMPAIO 0,375975 Inicial Pioneiro 

GUARAMIRANGA 0,17113 Inicial Retardatário 

HORIZONTE 0,373302 Inicial Retardatário 

IBIAPINA 0,385255 Inicial Seguidor 

INDEPENDENCIA 0,363053 Inicial Retardatário 

ITAREMA 0,476034 intermediária Retardatário 

JAGUARIBE 0,558052 intermediária Retardatário 

JAGUARUANA 0,293755 Inicial Retardatário 

JIJOCA DE JERICOACOARA 0,631865 intermediária Retardatário 

MARACANAU 0,310964 Inicial Pioneiro 

NOVA RUSSAS 0,626745 intermediária Retardatário 

PACOTI 0,314136 Inicial Pioneiro 

PIRES FERREIRA 0,145695 Inicial Retardatário 

RUSSAS 0,371822 Inicial Retardatário 

SOBRAL 0,502062 intermediária Pioneiro 

TABULEIRO DO NORTE 0,146356 Inicial Retardatário 

TIANGUA 0,284829 Inicial Seguidor 

VARZEA ALEGRE 0,272872 Inicial Retardatário 

 
Fonte: Lustosa, 2014.               
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Quadro IX - Comparação entre o Nível de Capacitação dos Municípios, Conforme 

TCU e a Classificação dos Municípios em Função da Certificação nas Nove 

Edições do PSMV (2004 a 2012), incluindo os Nunca Certificados. 

PREFEITURAS IGGS CAPACITAÇÃO PIONEIRISMO 

AMONTADA 0,414316 Intermediária Retardatário 

ANTONINA DO NORTE 0,388471 Inicial Retardatário 

AQUIRAZ 0,262975 Inicial Retardatário 

ARACATI 0,164272 Inicial Retardatário 

ARACOIABA 0,314136 Inicial Retardatário 

ARARIPE 0,912683 Aprimorada Seguidor 

ARATUBA 0,154247 Inicial Retardatário 

BAIXIO 0,15641 Inicial Retardatário 

BARBALHA 0,27615 Inicial Retardatário 

BATURITE 0,565373 Intermediária Seguidor 

BELA CRUZ 0,106026 Inicial Pioneiro 

BOA VIAGEM 0,198698 Inicial Retardatário 

BREJO SANTO 0,228768 Inicial Retardatário 

CANINDE 0,379403 Inicial Retardatário 

CARIRE 0,260768 Inicial Retardatário 

CHORO 0,194708 Inicial Retardatário 

EUSEBIO 0,280579 Inicial Retardatário 

FARIAS BRITO 0,518388 Intermediária Retardatário 

FORTALEZA 0,384021 Inicial Seguidor 

FRECHEIRINHA 0,015733 Inicial Retardatário 

GENERAL SAMPAIO 0,375975 Inicial Pioneiro 

GRAÇA 0,162438 Inicial Retardatário 

GROAÍRAS 0,261115 Inicial Retardatário 

GUARAMIRANGA 0,17113 Inicial Retardatário 

HORIZONTE 0,373302 Inicial Retardatário 

IBIAPINA 0,385255 Inicial Seguidor 

INDEPENDENCIA 0,363053 Inicial Retardatário 

IPAUMIRIM 0,393898 Inicial Retardatário 

IRACEMA 0,26659 Inicial Retardatário 

ITAREMA 0,476034 Intermediária Retardatário 

JAGUARETAMA 0,252381 Inicial Retardatário 

JAGUARIBE 0,558052 Intermediária Retardatário 

JAGUARUANA 0,293755 Inicial Retardatário 

JIJOCA DE JERICOACOARA 0,631865 Intermediária Retardatário 

MARACANAU 0,310964 Inicial Pioneiro 

MAURITI 0,963932 Aprimorada Retardatário 

MORRINHOS 0,667338 Intermediária Retardatário 

NOVA OLINDA 0,574529 Intermediária Retardatário 

NOVA RUSSAS 0,626745 Intermediária Retardatário 

PACOTI 0,314136 Inicial Pioneiro 

PALHANO 0,414009 Intermediária Retardatário 
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PREFEITURAS IGGS CAPACITAÇÃO PIONEIRISMO 

PENTECOSTE 0,073056 Inicial Retardatário 

PIRES FERREIRA 0,145695 Inicial Retardatário 

QUIXADA 0,149117 Inicial Retardatário 

RUSSAS 0,371822 Inicial Retardatário 

SOBRAL 0,502062 Intermediária Pioneiro 

SOLONÓPOLE 0,733965 Aprimorada Retardatário 

TABULEIRO DO NORTE 0,146356 Inicial Retardatário 

TEJUÇUOCA 0,01378 Inicial Retardatário 

TIANGUA 0,284829 Inicial Seguidor 

UBAJARA 0,284829 Inicial Retardatário 

UMARI 0,037875 Inicial Retardatário 

UMIRIM 0,05821 Inicial Retardatário 

VARZEA ALEGRE 0,272872 Inicial Retardatário 

Fonte: Lustosa, 2014.                

 

 

Quadro X – Valores Atribuídos a Cada Tipo de Resposta ao Questionário e sua 

Classificação em Estágio de Capacidade. 

 

Categoria da Resposta Resposta às Perguntas Condicionais 
Estágio de 

Capacidade 

Valor 

Atri-

buído 

Não atende e não deliberou a 

respeito 

Não há Não há 

Inexistente 

0 

Decidiu adotá-la Não há Não há 0,03 

Atende em menor parte Não está formalizado Não é periodicamente auditado 
Insuficiente 

0,07 

Atende em menor parte Está formalizado É periodicamente auditado 0,11 

Atende em menor parte Não está formalizado É periodicamente auditado 

Iniciado 

0,16 

Atende em menor parte Está formalizado Não é periodicamente auditado 0,21 

Atende em parte Não está formalizado Não é periodicamente auditado 0,27 

Atende em parte Está formalizado É periodicamente auditado 0,33 

Atende em parte Não está formalizado É periodicamente auditado 

Intermediária 

0,4 

Atende em parte Está formalizado Não é periodicamente auditado 0,48 

Atende em grande parte ou 

totalmente 

Não está formalizado Não é periodicamente auditado 0,56 

Atende em grande parte ou 

totalmente 

Está formalizado Não é periodicamente auditado 0,66 

Atende em grande parte ou 

totalmente 

Não está formalizado É periodicamente auditado 

Aprimorada 

0,77 

Atende em grande parte ou 

totalmente 

Está formalizado É periodicamente auditado 1 

Não atende porque há 

impossibilidade legal de 

adotá-la 

Não há Não há 1 

Não atende porque o custo-

benefício é desfavorável 

Não há Não há 1 

Fonte: TCU, 2014a, p. 19. 
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Quadro XI - Matriz Integradora das Dimensões, Funções e Capacidades para a 

Inovação Ambiental e a Boa Governança do Desenvolvimento Sustentável 

 
Dimensão Técnico-

Gerencial 
Dimensão Política 

Relações com 

Princípios da Boa 

Governança 

Efetividade na formulação e 

execução das políticas; 

 

Estratégia; e,  

 

Habilidade do governo em 

formular políticas e gerir os 

assuntos administrativos e 

fiscais do Estado. 

Respeito aos cidadãos e às relações entre Estado e Sociedade; 

Controle; e, Relações de responsabilização entre cidadãos e 

agências do Estado. (Político Relacional) 

 

Estabilidade política, legitimidade da representação; 

Liderança; e, Distribuição de poder, regras, normas nas 

tomadas de decisão. (Político-Institucional) 

 

Funções 

Capacidade 

Técnica 

Capacidade Política 

Horizontal 

Capacidade Política 

Vertical 

Definir uma 

Agenda Política 

Inovadora 

Capacidade para atualizar e 

adaptar rapidamente as 

normas, instituições e 

regramentos, assumindo o 

pioneirismo na inovação 

destes processos. 

Transparência na seleção de 

gestores e dos representantes 

da sociedade nas instâncias 

de participação. 

 

Animar uma coalizão 

municipal em prol da 

inovação ambiental e da 

sustentabilidade. 

Existência de relação 

política estável e respeitosa 

entre as instâncias de 

governo com foco na célere 

interação das políticas locais 

com as estaduais e nacionais 

(inovação). 

Elaborar Políticas 

Comprometidas 

com a Inovação  

Capacidade para elaboração 

de estudos e diagnósticos 

com foco na identificação 

de oportunidades para a 

inovação (fatores 

situacionais). 

 

Capacidade para a 

elaboração de normas, 

planos e orçamentos. 

 

Gestores capacitados para a 

inovação e experimentação. 

Capacidade para promover o 

diálogo, existência de 

instâncias colegiadas para a 

gestão das políticas. 

 

Processos participativos de 

planejamento e orçamento 

com atores sociais, com 

vistas à melhoria das 

condições sócio-econômicas 

do município (fatores 

estruturais econômicos). 

Participação em colegiados 

intergovernamentais.  

 

Capacidade de articular 

políticas e planos municipais 

com as políticas e planos 

estaduais e nacionais. 

 

Participação em concursos e 

eventos que promovam a 

inovação nas práticas, 

produtos e processos 

produtivos e gerenciais. 

Implantar 

Políticas 

Municipais para o 

Desenvolvimento 

Sustentado 

Capacidade para a 

elaboração e execução das 

políticas com transparência 

e efetividade. 

 

Adoção de instrumentos de 

fomento à inovação, tanto 

na esfera pública quanto 

privada. 

Estimulo à participação da 

sociedade na gestão de 

projetos, recursos e ações 

governamentais. 

 

Capacidade para disseminar 

os princípios da 

sustentabilidade entre atores 

locais. 

Capacidade para captar 

recursos externos 

(financeiros, técnicos, 

humanos) para apoiar a 

implantação de projetos 

estruturantes do 

desenvolvimento local. 

Gerir as 

Atividades em 

Nível Local de 

Modo Inovador e 

Sustentável 

Equipes capacitadas para a 

oferta de serviços públicos 

de qualidade, boa gestão de 

serviços e atividades no 

território. 

 

Modernização dos serviços, 

insumos e equipamentos 

geridos pelos órgãos 

municipais. 

Mecanismos de ausculta 

(ouvidoria) e de controle 

social dos serviços públicos e 

de sua qualidade. 

 

Mecanismos de promoção da 

inovação com foco na 

sustentabilidade em outros 

setores da sociedade. 

Capacidade para coordenar 

os projetos e iniciativas 

locais com ações 

desenvolvidas pelos 

governos estadual e federal 

no município. 

 

Capacidade para envolver e 

engajar instituições de 

ensino e pesquisa na gestão 

das políticas locais. (fator 

cognitivo-informacional) 

Fonte: Lustosa, 2014.                


