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Neste texto para discussão, analisam-se as percepções 
de gestores da alta burocracia federal quanto à decisão 
de implementar políticas públicas por meio da coope-
ração com organizações não governamentais (ONGs). 
Sistematiza-se os motivos que justificam a cooperação, 
as vantagens e desvantagens da implementação de 
políticas por meio de ONGs em face da burocracia 
pública e os papéis relativos atribuídos à burocracia e 
às ONGs nas políticas federais. 

A fonte principal dos dados utilizados consiste 
em um conjunto de 53 entrevistas com gestores fe-
derais responsáveis pelas políticas ou seus superiores 
hierárquicos que, neste caso, deveriam partilhar da 
experiência na interação com as organizações civis. 
O conjunto de entrevistados foi definido com base na 
seleção de dados constantes em bases orçamentárias 
e, de forma concomitante, do método bola de neve.

Os resultados apontam que as organizações 
civis desempenham funções e têm competências que 
a burocracia não poderá substituir no curto e médio 
prazos, tais como expertise, capilaridade, flexibilidade 
e engajamento nas políticas mencionadas. Mas a 
burocracia pública é considerada indispensável 
à implementação bem-sucedida das políticas, por ter 
quadros permanentes e melhor infraestrutura, condição 
complementar à continuidade e institucionalização 
das políticas. 

Há, nas visões de mundo dos gestores, uma 
certa divisão de papéis entre ONGs e Estado. A este 
cabe dar continuidade e abrangência às políticas, 
estruturando-as e tornando-as estáveis no tempo, 
independentemente da existência de cooperação 
com ONGs. Esta competência é exclusiva do Estado 
também por seu monopólio da regulação e capacidade 

de obrigar à execução de políticas. Às ONGs cabe o 
papel primordial – mas não exclusivo – de formular 
e desenvolver alternativas para tornar as políticas 
efetivas e disseminadas, alargar e qualificar o raio de 
alcance da burocracia federal, ampliar a legitimidade e 
aprimorar os objetivos das políticas públicas formuladas 
pelas burocracias. 

Essas distinções, em geral, retratam visões que 
diferem daquelas que constituíram o arcabouço do 
modelo neoliberal, nos anos 1990, no qual os apelos 
à eficiência, pela via da delegação estatal, constituíram 
o núcleo das reformas legislativas visando maior enga-
jamento das organizações civis nas políticas. Hoje, as 
organizações são consideradas uma via para reforçar ou 
fortalecer políticas do Estado, não um substituto a elas. 
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