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I. RESUMO 

Este projeto intitulado Gestão da regionalidade e políticas públicas no ABC paulista: 

uma análise dos aspectos psicopolíticos dos grupos de interesse insere-se no 

contexto da pesquisa sobre a administração e economia na Gestão do Território. 

Neste enfoque aponta o caminho que responde às inquietações sobre a construção 

das políticas públicas mediante a consciência dos atores sociais e sua 

representação social das ações pela administração pública integradas com a 

Agência de Desenvolvimento do Grande ABC.  

 

II. INTRODUÇÃO 

A gestão competente das políticas públicas é o objetivo máximo a que visa o poder 

executivo na administração pública, visto que é sua atribuição responder às 

expectativas dos diversos segmentos sociais. O desempenho do gestor público diz 

respeito à melhoria contínua na tomada de decisão na esfera pública, uma vez que a 

eficácia do administrador executivo em aplicar e otimizar o que ficou estabelecido no 

planejamento institucional constitui uma meta a ser alcançada com êxito nos 

resultados da gestão pública. A iniciativa de ação concreta do gestor público requer 

instrumentos de controle do orçamento público, entendimento das leis públicas e 

compreensão de como funciona o legislativo, além da compreensão e participação 

democrática da sociedade civil para assegurar o êxito da criação, implantação e 

manutenção das ações públicas no território.  

 

Diante do exposto, a pesquisa procura aprofundar o estudo e a compreensão sobre 

as políticas públicas no Grande ABC via a participação da Agência de 

Desenvolvimento Regional e sua representação da participação dos atores sociais, 

contribuindo para a qualificação do debate público quanto aos rumos do 

desenvolvimento do país e da ação do Estado na regionalidade, palco de intensas 

transformações socioeconômicas no território. 

 

III. OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa procura entender a formação das políticas públicas 

mediante os sentimentos de legitimidade nas instituições públicas – bases 
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psicopolíticas - dos atores e os grupos de interesse na eficácia da administração 

pública contemporânea no Grande ABC. 

 

IV. METODOLOGIA 

A construção metodológica proposta é qualitativa para abordar estas peculiaridades 

acerca dos atores sociais e a representação do Estado mediante as políticas 

públicas.  

 

Desta forma, a pesquisa permite recorrermos às anotações de campo, observações 

e relatos formais e informais nas visitas de aplicação da pesquisa, bem como às 

entrevistas com um roteiro semiestruturado acerca dos objetivos específicos 

propostos. 

 

V. DESENVOLVIMENTO 

No caso específico do ABC paulista, foco desta pesquisa, o ranking do IDHM dos 

municípios que o integram são visualizados no relatório do PNUD. Cumpre lembrar 

que a Agência de Desenvolvimento do ABC e os grupos de interesse exercem papel 

fundamental na melhoria contínua no desenvolvimento econômico, politico e social.  

 

Ranking IDHM 2010 Município IDHM 2010 

1° São Caetano do Sul (SP) 0,862 

14° Santo André (SP) 0,815 

28° São Bernardo do Campo (SP) 0,805 

100° Ribeirão Pires (SP) 0,784 

274° Mauá (SP) 0,766 

420º Diadema (SP) 0,757 

562° Rio Grande da Serra (SP) 0,749 

                                                         Fonte: PNUD e Jornal Diário do Grande ABC 

 

Compreender a representação social dos atores sociais envolvidos fortalece a 

administração pública na construção de politicas públicas integradas e permite 

eficácia na gestão do território, palco dinâmico de transformações econômicas, 

sociais e políticas.  
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Assim, o projeto de pesquisa orienta-se principalmente no desenvolvimento crítico e 

interdisciplinar na formação da história do pensamento na administração pública 

brasileira e a relação com a psicologia política no âmbito da Economia e da 

Psicologia.   

 

A discussão da psicologia e das políticas públicas é relativamente recente, embora, 

hoje, sem dúvidas, seja possível observar que a psicologia está inserida no campo 

das políticas públicas sociais; podendo ser vista na saúde, na assistência social, na 

criança e no adolescente, na segurança pública, na mobilidade urbana, na moradia.  

 

VI. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em construção. 

 
AÇÕES DA PESQUISA 

2016 2017 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Levantamento e aprofundamento do 
referencial teórico. 

            

Pesquisa da documentação em campo.             

Organização e elaboração do 
questionário das entrevistas e pré-teste. 

            

Planejamento das entrevistas de acordo 
com a metodologia proposta (DSC).  

            

Relatório Parcial             

Realização das entrevistas com os 
grupos de interesse.  

            

Análise dos dados coletados na pesquisa 
de campo.  

            

Relatório Final e Publicação.              
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