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 A globalização ajudou a intensificar o 
fluxo internacional de pessoas, 
informação, bens e serviços nas últimas 
décadas. Por seu turno, também 
aumentou a circulação de problemas e 
soluções nas áreas da saúde, segurança, 
meio ambiente, entre outros. As políticas 
públicas são ações (e inações) realizadas, 
geralmente, pelos governos para 
solucionar os problemas da sociedade, 
dentro das suas jurisdições. Mas o que 
acontece quando os problemas não 
respeitam as fronteiras nacionais, ou 
envolvem distintos países, ou ainda 
quando os governos não têm condições 
suficientes para reagir às calamidades que 
se impõem aos seus cidadãos?  
 É neste contexto, de 
transnacionalização dos assuntos 
públicos, que entram em cena as 
chamadas políticas públicas globais. Este 
conceito, lançado por Wolfgang H. 
Reinicke ao final dos anos 1990,i tem sido 
progressivamente utilizado por 
especialistas e ganhou no ano passado 
um manual publicado pela editora da 
Universidade de Oxford.ii Políticas públicas 
globais são ações, que podem ser 
realizadas por agentes governamentais, 
não-governamentais, privados e de outras 

naturezas, para solucionar problemas 
compartilhados pelos povos no mundo.   
 As agendas globais das Nações 
Unidas são exemplos de mecanismos, 
usados por organizações internacionais, 
para coordenar a solução de problemas 
em nível mundial. Um exemplo é a Agenda 
2030, que define os 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) a 
serem alcançados na próxima década, 
como a luta contra a pobreza (ODS n. 1), 
o combate à fome (ODS n. 2) e igualdade 
de gênero (ODS n. 5). De forma análoga, 
a Nova Agenda Urbana apresenta padrões 
e princípios de ações, para os governos 
locais do mundo todo produzirem políticas, 
de acordo com suas especificidades, 
capazes de permitir que todas as pessoas 
possam usufruir das cidades e habitações 
de forma igualitária. 
 As políticas públicas globais têm sido 
fundamentais na coordenação das 
medidas adotadas pelos Estados, na 
recente pandemia do Coronavírus 
(COVID-19). Diante de um cenário 
desconhecido e incerto, em que boa parte 
dos países do mundo não tinha 
experiência e nem capacidades estatais 
em saúde pública suficientes para lidar 
com uma crise sanitária da dimensão do 
Coronavírus, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) atuou com liderança. A 
organização mobilizou seu conhecimento 
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especializado e os instrumentos que têm à 
disposição para auxiliar na coordenação 
das ações dos diferentes países na 
produção de soluções para a prevenção e 
combate à pandemia, que é um problema 
de saúde pública global. 
 Em janeiro a OMS declarou o 
Coronavírus como Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional,iii 
uma medida que coloca os Estados em 
alerta e ajuda a amparar os ministérios de 
saúde dos governos para tomar decisões 
com maior agilidade e aspirando 
maximizar sua eficácia. Cerca de um mês 
mais tarde, a organização caracterizou o 
Coronavírus como pandemia.iv Além de 
emitir estas decisões, a organização 
monitora a evolução quotidiana do 
Coronavírus em todo o mundo, 
acompanhando o número de casos e 
óbitos.v A OMS é um “hub” de informações 
e conexões transnacionais na área da 
saúde, agregando especialistas e 
mantendo contato com organizações 
públicas e privadas no setor. Do ponto de 
vista técnico, contribui para orientar os 
governos em relação às medidas que 
devem ser tomadas, difundindo os 
instrumentos de políticas públicas 
disponíveis para lidar com a situação e 
minimizar os danos aos povos. 
 Diante da situação de pandemia, 
uma constelação mais ampla de 
organizações, como as agências 
especializadas do sistema ONU e outros 
agentes (públicos e privados) 
intensificaram e direcionaram esforços 
colaborando com a produção de políticas 
públicas globais contra o Coronavírus. O 
Secretário Geral da ONU António 
Gutierrez anunciou em março de 2020 um 
plano de ação de resposta humanitária 
global para os países mais vulneráveis, a 
ser implementado pelas agências 
especializadas da ONU em conjunto com 
Organizações Não Governamentais 
(nacionais e internacionais).vi Preocupada 
com os mais de 1 bilhão de estudantes e 
jovens, que são afetados pela pandemia, a 
Unesco monitora o fechamento das 

escolas no mundo e lançou uma coalizão 
global para mitigar os efeitos da a 
educação.vii O G-20, por sua vez, declarou 
que iria injetar 5 trilhões na economia 
mundial.viii 
 As políticas públicas globais também 
precisam ser ancoradas nos territórios. 
Para que isto ocorra, agentes dos 
governos locais e associações da 
sociedade civil são fundamentais. 
Prefeitas e prefeitos, por exemplo, estão 
na linha de frente da atuação nas cidades, 
ao garantir serviços básicos, como os de 
transporte ou coleta de lixo, elaborar 
mecanismos de proteção às mulheres 
contra abusos durante o período de 
confinamento, apoiar as comunidades 
LGBTQ+, entre outras ações. O papel 
destes agentes é fundamental para 
canalizar as orientações e ações 
provindas das políticas públicas globais. 
Neste sentido, a rede Metropolis liderou a 
criação de uma plataforma chamada 
“Cidades para a Saúde Global”. 
Produzindo um espaço digital e 
transnacional para o compartilhamento de 
informações sobre práticas de gestão 
municipal para auxiliar no combate ao 
Coronavírus.ix Não menos importantes são 
as associações de bairro e ONGs. Estas 
se relacionam diretamente com as 
questões das comunidades onde se 
encontram, que são muitas vezes 
periféricas, onde vivem populações mais 
vulneráveis. As organizações locais são 
pilares importantes e atuam, muitas vezes, 
naquelas regiões onde o “Estado não 
chega”.x 
 À medida que as ações são 
implementadas, que erros e acertos são 
realizados, lições (sobre o que fazer e, 
especialmente, o que não fazer) são 
difundidas no mundo. Boas práticas e 
casos de sucesso também podem se 
transformar em políticas públicas globais, 
tornando-se referências. É o caso da 
Coréia do Sul e da Nova Zelândia,xi que 
conseguiram desacelerar o número de 
contaminação após o surto do 
Coronavírus. Na Itália, onde o impacto do 
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Coronavírus foi inicialmente subestimado 
e a adoção de medidas de contenção 
ocorreu tardiamente, o surto eclodiu com 
rapidez e intensidade,xii deixando muitos 
governos do mundo em estado de alerta. 
Outros países, como a Inglaterra, por 
exemplo, mostraram que relutar às 
medidas de isolamento pode influenciar no 
aumento do número de infectados.xiii 
 Nesta teia complexa por meio da qual 
as políticas públicas globais fluem, a 
cooperação internacional é uma peça 
importante. Na atual situação, os Estados 
sozinhos têm menor chance de enfrentar o 
surto do Coronavírus. O impacto de crises 
como esta é ainda maior em países que 

i https://www.foreignaffairs.com/articles/1997-11-01/global-
public-policy, , consultado em 22 de junho de 2020. 
ii https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-
handbook-of-global-policy-and-transnational-administration-
9780198758648?cc=br&lang=en&, consultado em 22 de junho 
de 2020. 
iii 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view
=article&id=6100:oms-declara-emergencia-de-saude-publica-
de-importancia-internacional-em-relacao-a-novo-
coronavirus&Itemid=812, consultado em 22 de junho de 2020. 
iv 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view
=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19-e-agora-
caracterizada-como-pandemia&Itemid=812, consultado em 22 
de junho de 2020. 
v https://www.who.int/redirect-pages/page/novel-coronavirus-
(covid-19)-situation-dashboard, consultado em 22 de junho de 
2020. 
vi https://nacoesunidas.org/onu-lanca-plano-de-resposta-
humanitaria-abordagem-global-e-a-unica-maneira-de-lutar-
contra-covid-
19/?fbclid=IwAR26cIzSTIQW4QkBiyLmQHAZVQTQLwCNy6zC

têm menores infraestruturas de saúde, 
recursos e maior população em situação 
de vulnerabilidade. Por esta razão o 
compartilhamento de conhecimento, 
recursos humanos e financeiros, 
equipamentos e suprimentos médicos é 
fundamental. Será cada vez mais 
necessária a coordenação entre políticas 
públicas domésticas e globais para lidar 
com as questões que, assim como o 
Coronavírus, transbordam para as várias 
latitudes do planeta, ignorando as 
fronteiras entre os países. 
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WYMuEYmqBeDr2O39iKpGBbo, consultado em 22 de junho 
de 2020. 
vii 
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalitio
n, consultado em 19 de maio de 2020.  
viii https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/g20-vai-
injetar-us-5-tri-na-economia-global-para-minimizar-impactos-
do-coronavirus.shtml, consultado em 22 de junho de 2020. 
ix 
http://citiesforglobalhealth.org/?fbclid=IwAR3NfUCBihIMtVWjfjq
E36rYynsT4LLDQixgC3vqWK536TI5rjyPBiF39Zw, consultado 
em 22 de junho de 2020. 
x https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-
estado/2020/05/18/contra-o-covid-19-moradores-de-
paraisopolis-pedem-mais-apoio-do-governo-de-sp.htm, 
consultado em 22 de junho de 2020. 
xi https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52258490 
xii 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/05/world/europe/it
aly-coronavirus-lockdown-reopen.html, consultado em 22 de 
junho de 2020. 
xiii https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/04/em-um-mes-
programa-britanico-de-testes-de-coronavirus-fracassa.shtml, 
consultado em 22 de junho de 2020. 
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