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RESUMO 

  

 

A partir da Constituição Federal de 1988, os municípios brasileiros assumiram inúmeras 

responsabilidades, principalmente em relação à oferta de serviços públicos. A teoria da Nova 

Gestão Pública surge para mitigar as dificuldades encontradas por estes entes federados e para 

proporcionar um modelo gerencial orientado para resultados. O objetivo desse trabalho é 

analisar a implementação do planejamento e do monitoramento de projetos estratégicos sob a 

ótica da gestão orientada para resultados nos municípios de Osasco/SP, Santos/SP e Niterói/RJ, 

no período de 2013 a 2016. Caracteriza-se como estudo de casos múltiplos, do tipo exploratório, 

com abordagem qualitativa. Mesmo utilizando metodologias distintas, os três municípios 

realizaram o planejamento estratégico, estabelecendo objetivos, metas, indicadores e projetos. 

Osasco/SP e Santos/SP não realizaram um planejamento participativo e estabeleceram Acordos 

de Resultados - ARs com os secretários municipais. Já Niterói/RJ fez um planejamento 

participativo e não pactuou ARs. O município de Santos/SP focou o monitoramento nas metas 

e nos indicadores e aplicou um prêmio de produtividades aos servidores de carreira, enquanto 

Osasco/SP e Niterói/RJ deram grande ênfase no monitoramento de projetos, o que garantiu 

antecipar situações de riscos, ter maior controle das propostas e dos projetos em execução. Essas 

experiências ainda são muito incipientes se comparadas ao total de municípios brasileiros e 

ainda possuem muitos desafios, principalmente no que se refere à participação, ao controle 

social, à disseminação da política gerencial para todos os níveis da gestão municipal, à 

qualificação dos gestores públicos, entre outros. No entanto, também possuem muitos avanços 

e podem servir de modelos para outros municípios porque buscam melhorar a gestão e o gasto 

público, qualificar o planejamento municipal e, com o monitoramento constante das metas e 

projetos de governo, demonstram maior integração entre os gestores em busca da resolução de 

problemas. 

 

Palavras-chave: Planejamento. Gestão por resultados. Política pública. Monitoramento de 

projetos. Municípios. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Since the Federal Constitution of 1988, Brazilian municipalities have assumed numerous 

responsibilities, especially regarding the offer of public services. The New Public Management 

theory came to light to mitigate the difficulties found by these federal entities and to provide a 

results-oriented management model. The purpose of this dissertation is to analyse the 

implementation of monitoring and planning in strategic projects, in light of results-oriented 

management in the municipalities of Osasco/SP, Santos/SP and Niterói/RJ, during 2013 

through 2016. It is characterized as a multiple case study of exploratory nature with a qualitative 

approach. Even though the municipalities had different methodologies, all of them executed the 

strategic planning, fixing objectives, goals, indicators and projects. Osasco/SP and Santos/SP 

didn’t fulfil a participatory planning approach, but established Results’ Contracts - RCs with 

the municipalities’ secretaries. In turn, Niterói/RJ implemented a participatory approach and 

didn’t agree on RCs. The municipality of Santos/SP focused on goal monitoring and indicators 

and set up a productivity award for public servers, while Osasco/SP and Niterói/RJ gave great 

emphasis on project monitoring, which guaranteed anticipating risky situations and having 

better control of running proposals and projects. These experiences are still very incipient if 

compared to the totality of Brazilian municipalities and there remain many challenges, 

especially regarding participation, social control, dissemination of managerial policy to all 

levels of municipality management, qualification of public managers, among others. However, 

there are also many advances and these municipalities can serve as models to others since they 

aim to improve public management and expenditure, qualify municipal planning and, through 

constant monitoring of governments’ goals and projects, demonstrate stronger integration 

between managers looking to solve problems. 

 

Keywords: Planning. Result oriented management. Public policy. Project monitoring.  

Municipalities. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A Constituição Federal de 1988 atribuiu aos municípios brasileiros inúmeras 

responsabilidades, principalmente no que se refere à oferta de serviços sociais. A partir da 

década de 1990 ganhou força no Brasil o movimento da Nova Gestão Pública, que se caracteriza 

por transformar as práticas cultivadas no âmbito da administração de empresas, como modelo 

de gestão orientado para resultado, planejamento estratégico, gestão de processo, foco no 

cliente, entre outros, como referencial para o setor público (SILVA; MEDEIROS, 2015; 

ORTIZ; MEDEIROS, 2017). Desde então, a gestão por resultados, instrumento cada vez mais 

utilizado pelo setor público, conta com experiências internacionais e nacionais, muitas destas 

apontando limites e possibilidades.  

As práticas já vivenciadas pelo Sistema de Alta Direção Pública chileno1, o choque de 

gestão do Governo de Minas Gerais2, as experiências de gestão orientada para resultados em 

municípios como Osasco (SP), Santos (SP) e Niterói (RJ), entre outros exemplos, destacam 

inovações e outros caminhos possíveis para a gestão pública.  

Diante da falta de clareza sobre os objetivos estratégicos de governo, de crises fiscais, 

de irregularidades com órgãos concedentes, da ineficiência na elaboração, execução e prestação 

de contas de projetos, da falta de registros sistêmicos, da necessidade de retomar investimentos 

internos, da necessidade de aprimorar o planejamento e a gestão, entre outros, alguns 

municípios brasileiros se organizaram para realizar reformas gerenciais orientadas para 

resultados (ORTIZ; MEDEIROS, 2017; GUERRA et al., 2016).  

Dentre as ferramentas possíveis para a gestão orientada para resultados, destacam-se: o 

planejamento estratégico, a definição de objetivos, metas, indicadores e projetos, a pactuação 

de resultados, a definição de fluxos e processos, a utilização de sistemas, a implementação de 

remuneração variável com atingimento de metas, a seleção de dirigentes públicos, o 

monitoramento da estratégia e o monitoramento de projetos, que pode ser viabilizado com a 

implantação de escritórios de projetos. 

                                                
1 Em 2001, o Governo Chileno passou por uma grave crise político-institucional relacionada ao pagamento de 

remunerações abusivas a funcionários nomeados politicamente. Essa crise acabou estimulando um pacto entre 

governo e oposição para o desenvolvimento de um estatuto específico para seleção e nomeação do alto escalão 

público (ALESSIO; AMBROZIO, 2016).  
2 A partir de 2003, o Governo Estadual de Minas Gerais iniciou uma reforma gerencial, conhecida como “Choque 

de Gestão”, estabelecendo um planejamento governamental, avaliação de desempenho, pactuação de Acordos de 

Resultados e vinculando o atingimento das metas com a remuneração variável aos servidores (REIS NETO; 

ASSIS, 2010).  
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 Nas mudanças incorporadas pela Reforma Gerencial sobressai o princípio 

constitucional da eficiência como obrigação da Administração Pública, as metas determinadas 

na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), a participação da sociedade civil no 

controle dos gastos públicos, dentre outros. No entanto, segundo Martino Jr. (2011), em que 

pese a inserção destas normas de accountability na nova gestão pública, percebe-se, ainda, uma 

deficiência na execução destes mecanismos (MARTINO JR., 2011). 

A fim de melhorar a eficiência e o desempenho das políticas públicas, no período de 

2013 a 2016, os municípios de Osasco/SP, Santos/SP e Niterói/RJ realizaram reformas 

gerenciais, implantaram o planejamento estratégico, a gestão orientada para resultados e 

criaram estruturas internas para monitorar os projetos e metas de governo.  

Essas experiências apresentam metodologias, métodos e instrumentos legais distintos e 

possuem muitos avanços ao qualificar o planejamento municipal, a gestão e o gasto público. 

Ao realizar o monitoramento constante das metas e projetos de governo, conseguem antecipar 

situações de risco, corrigir rotas e ter maior integração entre os gestores em busca de resolução 

de problemas. 

Dentre os principais desafios destaca-se a necessidade de ampliar os meios de 

participação, controle social e transparência, disseminar a política gerencial para todas as 

esferas da gestão municipal, promover a qualificação dos gestores públicos e garantir a 

manutenção da política mesmo com a troca de gestores públicos.   
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2 PROPOSTA DE TRABALHO  

 

 

2.1 Pressupostos metodológicos  

 

 

Segundo Ortiz e Medeiros (2017), que estudaram os municípios de Osasco/SP e 

Niterói/RJ, a crise fiscal, irregularidades com órgãos concedentes, a ineficiência na execução 

dos projetos em gestões anteriores, a necessidade de retomar os investimentos internos e 

aprimorar a gestão, motivaram as reformas gerenciais nos municípios estudados (ORTIZ e 

MEDEIROS, 2017).  

A fim de melhorar a eficiência e o desempenho das políticas públicas, no período de 

2013-2016, os municípios de Osasco/SP, Santos/SP e Niterói/RJ, embora com metodologias 

diferentes, realizaram reformas gerenciais, implantaram o planejamento, a gestão orientada para 

resultados e criaram estruturas internas para monitorar os projetos e metas de governo.  

Estas experiências buscam sanar entraves, aprimorar a gestão e entregar políticas e 

serviços públicos com mais eficiência, ou seja, se preocupando com os procedimentos 

utilizados e buscando meios mais econômicos e viáveis para atingir os resultados. No entanto, 

esses mecanismos apresentaram limites e possibilidades ao longo de sua implementação, neste 

sentido, este estudo de casos é fundamental para ampliar a discussão e trazer novos elementos 

que contribuam com melhoria da gestão pública. 

A pergunta que norteia esse trabalho é: quais os avanços e os desafios da implementação 

do planejamento e monitoramento de projetos sob a ótica da gestão orientada para resultados, 

nos municípios de Osasco/SP, Santos/SP e Niterói/RJ, no período de 2013 a 2016?  

 

 

2.2 Objetivos 

 

 

2.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo desse trabalho é analisar a implementação do planejamento e do 

monitoramento de projetos sob a ótica da gestão orientada para resultados, nos municípios de 

Osasco/SP, Santos/SP e Niterói/RJ, no período de 2013 a 2016. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Como objetivos específicos, baseado nos estudos bibliográficos e nas melhores práticas 

dos estudos de casos, pretende-se: 

● Analisar o perfil socioeconômico dos municípios estudados;  

● Analisar a implementação do planejamento estratégico e da gestão orientada para 

resultados; 

● Identificar os métodos de monitoramento de projetos;  

● Analisar o perfil técnico das equipes de monitoramento; 

● Verificar os meios de participação e transparência; 

● Analisar a captação de recursos e a execução de projetos via transferências 

voluntárias; 

● Identificar os principais avanços e desafios do planejamento, da gestão orientada para 

resultados e do monitoramento de projetos;  

 

 

2.3 Procedimento Metodológico 

 

 

Este trabalho caracteriza-se como estudo de casos múltiplos, classificada como 

exploratória, com abordagem qualitativa, realizado nos municípios de Osasco/SP, Santos/SP e 

Niterói/RJ, que embora tenham utilizado metodologias e métodos diferentes, implementaram o 

planejamento e o monitoramento de projetos sob a ótica da gestão orientada para resultados, no 

período de 2013 a 2016. De acordo com Yin (2015, p.17), “o estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e seu contexto de mundo 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser 

claramente evidentes”. 

Para o estudo de casos foram utilizadas quatro fontes de evidência: documentação, 

registro em arquivo, artefatos físicos e entrevistas semiestruturadas com questões em aberto 

(conforme Apêndice A), iniciada após prévia aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e 

consentimento livre e esclarecido dos entrevistados. No total foram entrevistados nove gestores 

públicos, sendo três de cada município. Em Santos/SP, as entrevistas foram realizadas em 

setembro de 2017, em Niterói/RJ, em outubro de 2017 e em Osasco, entre dezembro de 2017 e 

abril de 2018. Os gestores entrevistados participaram do processo de implementação da gestão 
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orientada para resultados no período de 2013 a 2016.  

Inicialmente foi realizada uma revisão teórico-conceitual com a finalidade de 

compreender o debate em torno dos temas: da crise capitalista à participação do Estado nas 

políticas sociais, o Federalismo e as atribuições dos municípios brasileiros a partir da 

Constituição de 1988, a Nova Gestão Pública e a reforma do aparelho do Estado no Brasil em 

1995, a gestão por resultados como instrumento de planejamento e gestão de políticas públicas, 

a gestão estratégica orientada para resultados, a estratégia das organizações e o Balanced 

Scorecard, planejamento, monitoramento de projetos e escritórios de projetos e a estrutura do 

serviço público brasileiro. O levantamento das referências sobre os temas foi realizado a partir 

de pesquisa bibliográfica desenvolvida através de material existente, como livros, teses, 

dissertações e artigos científicos. 

Em seguida, optou-se por selecionar municípios em regiões metropolitanas, cujas 

experiências já são identificadas como referências de gestão por pesquisadores em congressos 

especializados. Esses municípios possuem maior complexidade de gestão e têm visibilidade 

para servirem de modelo para outros entes federados. Nesse sentido, foi realizado o estudo de 

casos para analisar a implementação do planejamento e do monitoramento de projetos sob a 

ótica da gestão orientada para resultados, nos municípios de Osasco/SP, Santos/SP e Niterói/RJ, 

no período de 2013 a 2016. De acordo com Yin (2015, p. 18) “a pesquisa de estudo de caso 

também pode sobressair ao acomodar uma perspectiva relativista – reconhecendo múltiplas 

realidades com múltiplos significados, com constatações que dependem do observador”. 

Optou-se por analisar o perfil socioeconômico, a implementação do planejamento 

estratégico e da gestão orientada para resultados. Buscou-se identificar os métodos de 

monitoramento de projetos, analisar o perfil técnico da equipe de monitoramento e verificar os 

meios de participação e transparência. Também procurou-se analisar a captação de recursos e 

execução de projetos via transferências voluntárias, utilizando o método de estatística 

descritiva. Além disso, foram analisados os principais avanços e desafios do planejamento, da 

gestão orientada para resultados e do monitoramento de projetos. 

Por fim, foi realizado um quadro comparativo dos casos com os principais temas 

abordados pelo estudo, seguido dos principais resultados e das considerações finais.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL  

 

 

3.1 Da Crise Capitalista à Participação do Estado nas Políticas Sociais 

 

 

A Grande Depressão de 1929, iniciada nos Estados Unidos, foi a maior crise econômica 

mundial da história do capitalismo e marco da decadência da teoria clássica, que defendia o 

Estado mínimo e acreditava na autorregulamentação do mercado, onde toda a oferta criava sua 

própria demanda (GUERRA, 2017; BEHRING, 2000).  

Para Adam Smith (1996), um dos principais autores da teoria clássica, em seu livro “A 

Riqueza das Nações”, o Estado tinha apenas três deveres: “proteger a sociedade contra a 

violência e a invasão de outros países independentes” (SMITH, 1996, p. 173); “proteger, na 

medida do possível, cada membro da sociedade da injustiça ou opressão de todos os membros 

da mesma” (SMITH, 1996, p. 187) e, por último, o Estado deveria realizar gastos com obras 

que facilitassem o comércio da sociedade (estradas, pontes, canais navegáveis, entre outros) e 

com instituições públicas que visassem à instrução dos cidadãos, sendo a educação para a 

juventude ou a religião para todas as idades. Segundo Smith,  

 

Ainda que o Estado não aufira nenhuma vantagem da instrução das camadas inferiores 

do povo, mesmo assim deveria procurar evitar que elas permaneçam totalmente sem 

instrução. [...] um povo instruído e inteligente sempre é mais decente e ordeiro do que 

um povo ignorante e obtuso (SMITH, 1996, p. 249, grifo do autor).  

 

A grande depressão capitalista foi marcada por atividades econômicas falidas, pelo alto 

índice de desemprego, retração da demanda, aumento dos estoques e queda nos preços 

(GUERRA, 2017). Em 1936, John Maynard Keynes publicou a sua “Teoria Geral do Emprego, 

do Juro e da Moeda”, questionando a Teoria Clássica e o papel do Estado na Economia. 

Segundo Behring: 

 

A situação de desemprego generalizado dos fatores de produção - homens, matérias 

primas e auxiliares, e máquinas - no contexto da depressão, indicava que alguns 

pressupostos clássicos e neoclássicos da economia política não explicavam os 

acontecimentos. Keynes questionou alguns deles, pois via a economia como ciência 

moral, não natural; considerava insuficiente a Lei de Say (Lei dos Mercados), segundo 

a qual a oferta cria sua própria demanda, impossibilitando uma crise geral de 

superprodução; e, nesse sentido, colocava em questão o conceito de equilíbrio 
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econômico, segundo o qual a economia capitalista é auto-regulável (BEHRING, 2000, 

p. 8). 

 

A Teoria Keynesiana recomendava a intervenção estatal em momentos recessivos para 

garantir os níveis de investimento, tendo em vista que os capitalistas em momentos de incerteza 

preferem a liquidez ao investimento (GUERRA, 2017). Dessa forma, caberia ao Estado o 

reestabelecimento do equilíbrio econômico, “por meio de uma política fiscal, creditícia e de 

gastos, realizando investimentos ou inversões reais que atuem, nos períodos de depressão como 

estímulo à economia” (BEHRING, 2000, p. 9). Essa política fiscal expansionista nos momentos 

de recessão só seria possível com a realização de déficits orçamentários e com o 

estabelecimento de uma política tributária alta para gerar um fundo de reserva (BEHRING, 

2000; GUERRA, 2017).  

Nesse contexto de maior atuação do Estado, surge o fomento às políticas sociais. 

Segundo Guerra: 

  

A aplicação dos fundamentos teóricos keynesianos, a partir da prática de deficit 

público ou da criação de fundos públicos provenientes de impostos, foi capaz de 

financiar tanto os investimentos para garantir a demanda efetiva e os níveis de 

emprego (reduzindo os riscos de crises cíclicas do sistema capitalista) como as 

políticas de proteção social (amenizando os riscos aos quais os indivíduos estão 

expostos na lógica capitalista) (GUERRA, 2017, p.49). 

 

Diante da grande crise econômica, os impactos da Segunda Guerra Mundial, e também 

preocupados com a influência da Revolução Socialista Russa de 1917, países capitalistas 

aderiram à teoria keynesiana como medida de proteção ao sistema capitalista e iniciaram um 

processo de Estado de Bem Estar Social, conhecido mundialmente como Welfare State. De 

acordo com Guerra,  

 

O Welfare State iniciado no segundo pós-guerra ofereceu diversas medidas com vistas 

à regulação do mercado de trabalho. Essas medidas regulatórias foram apontadas por 

Castel (1995), Marshall (1976) e Offe (1989), que destacaram as aposentadorias 

contributivas e não contributivas; a proibição do trabalho infantil; o impedimento do 

trabalho de imigrantes sem autorização de permanência; a licença maternidade 

remunerada para mulheres; microcrédito para autônomos e microempreendedores; os 

salários indiretos (apoio à mobilidade, refeição e riscos); regras que estabelecem cotas 

de contratação das pessoas com deficiência por parte dos empregadores; a proteção 

contra demissão sem justa causa; existência de jornada de trabalho máxima; etc 

(GUERRA, 2017, p. 51). 

 

O investimento público planejado e a regulação da economia por parte do Estado foram 

responsáveis pela geração de emprego e renda nos países. Em 1944 foi realizada a conferência 
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de Bretton Woods, tendo como principal resultado a criação do Banco Mundial e do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), instituições multilaterais de apoio ao investimento público e às 

finanças internacionais (FERNANDES, 2007). Em 1948 foi assinada a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que, além da liberdade individual, igualdade de 

direitos e soberania popular, incluiu também os direitos sociais. A partir desse marco, a maioria 

das constituições dos países passou a integrar as políticas sociais (saúde, educação, previdência, 

seguro desemprego, entre outros) como responsabilidade do Estado (FERNANDES, 2007).  

Nos anos de 1970, houve dois choques do petróleo, em 1973 e 1979, com isso, os países 

passaram por crises fiscais e de endividamento. As elites político-econômicas, com suas teses 

neoliberais, começaram a criticar o pacto keynesiano e o Welfare State e a responsabilizar o 

Estado, principalmente no que se refere aos gastos com as políticas sociais. Nesse período, 

vários países adotaram medidas neoliberais com foco na estabilidade monetária, disciplina 

orçamentária, reformas fiscais, contenção dos gastos sociais e na privatização de uma série de 

serviços públicos, passando o Estado ao papel de regulador e ficando a cargo das empresas a 

prestação de serviços diretos, entre outros (BEHRING, 2000; FERNANDES, 2007).  

No Brasil, no final da década de 1920, o principal produto de exportação era o café, 

responsável por mais de 70% do valor gerado pelas exportações brasileiras. A crise provocada 

pela Grande Depressão de 1929 atingiu diretamente as exportações do Brasil, onde a economia 

era basicamente agroexportadora (CARRARO; FONSECA, 2003).  

O primeiro Governo Vargas, de 1930 a 1945, teve uma atuação decisiva para a 

superação da crise econômica e para o desenvolvimento econômico do Brasil. Há vários debates 

ideológicos acerca da atuação do Governo, mas é consenso que as políticas adotadas na época 

resultaram no desenvolvimento econômico industrial e, em certo grau, no desenvolvimento 

social urbano, desconsiderando a área rural, visto que nada foi feito em benefícios dos 

trabalhadores do campo. 

Para Celso Furtado, a desvalorização da moeda foi utilizada como instrumento “para 

enfrentar a crise do setor exportador e o estrangulamento externo, mas que, ao mesmo tempo, 

encarecia as importações, criando indiretamente e inconscientemente uma política protecionista 

a favor da indústria nacional” (FURTADO, 1977 apud CARRARO; FONSECA, 2003, p.2) e, 

por outro lado, com a redução da arrecadação de impostos, o governo era forçado a “utilizar 

uma política monetária expansionista como forma de manutenção dos gastos públicos e de 

sustentação do preço do café” (FURTADO, 1977 apud CARRARO; FONSECA, 2003, p.2). 

Para Furtado, não houve intencionalidade do Governo Vargas em impulsionar a 

industrialização, mas reconhece a importância dessa política de fomento (FURTADO, 1977, 
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apud CARRARO; FONSECA, 2003). Segundo Furtado: 

 

a política de defesa do setor cafeeiro nos anos da grande depressão concretiza-se num 

verdadeiro programa de fomento da renda nacional. Praticou-se no Brasil, 

inconscientemente, uma política anticíclica de maior amplitude que a que se tenha 

sequer preconizado em qualquer dos países industrializados (FURTADO, 2000, p. 

205)  

 

No entanto, Carraro e Fonseca defendem que o Governo Vargas “ao propor uma nova 

forma de circulação de renda, é um exemplo claro de desenvolvimento econômico baseado no 

processo de destruição criadora de Schumpeter” (CARRARO; FONSECA, 2003, p. 3). Para os 

autores, o Governo Vargas enquanto instituição assumiu o papel central de “comandante” ao 

“assumir a responsabilidade pelo rompimento com o fluxo circular da renda e com a criação de 

diversos órgãos e institutos que no seu conjunto iriam formar o ‘Estado Inovador’ responsável 

pelo desenvolvimento capitalista no Brasil” (CARRARO e FONSECA, 2003, p. 8). Para os 

autores,  

 

A atuação de Vargas no combate à crise do setor cafeeiro no início da década de 1930, 

ao não ficar restrita à adoção de uma política econômica voltada à proteção da renda 

do setor cafeicultor, pode ser analisada como uma saída do fluxo circular baseado na 

renda do café, em direção da implementação de um projeto desenvolvimentista 

industrializante. O governo, ao seguir a antiga fórmula de buscar empréstimos 

externos para financiar o excedente da produção de café, até por sua impossibilidade 

diante da crise, voltou-se à implantação de um conjunto de políticas que já sinalizava 

para a ruptura com este modelo. Em termos gerais, a atuação do governo federal pode 

ser sintetizada pela adoção de câmbio desvalorizado que mantinha, no curto prazo, 

certa estabilidade na renda nominal dos cafeicultores, pela taxação das exportações de 

café em 20% (pagas em espécie) e pela criação de um imposto de mil réis, cobrado 

sobre cada novo cafeeiro plantado no estado de São Paulo (PELAÉZ, 1972). Enfim, 

uma política econômica que garantia a sustentação da renda nacional interna e, no 

longo prazo, desestimulava o aumento da oferta de café, reduzindo o hiato entre 

produção e consumo (CARRARO; FONSECA, 2003, p. 9). 

  

Ainda de acordo com Carraro e Fonseca (2003), o Governo Vargas sustentava os níveis 

de exportações do café no curto prazo, mas em contrapartida, “passou a investir na 

modernização da economia brasileira, via revisão das legislações que regiam tanto as relações 

sociais como as econômicas e, na criação de novos órgãos que tinham por objetivo planejar e 

concretizar as políticas públicas de planejamento da produção e distribuição” (CARRARO; 

FONSECA, 2003, p. 11). Nesse período, foram criados diversos órgãos ligados ao projeto de 

desenvolvimento industrial, sendo: Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930; o 
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Departamento Nacional do Trabalho, em 1931; o Conselho Federal do Comércio Exterior, em 

1934; o Plano Geral de Viação Nacional e a Comissão de Similares, em 1934; e o Conselho 

Técnico de Economia e Finanças, em 1937.  

Ao tratar de política social, o Governo Vargas, por meio do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio, organizou os direitos trabalhistas, decretou a jornada de trabalho de oito 

horas diárias para os setores da indústria e comércio, criou a carteira de trabalho, regulamentou 

o trabalho de menores e mulheres, instituiu o salário mínimo, e em 1943 consolidou a legislação 

social e trabalhista (FERNANDES, 2007).  

Ainda no mesmo período, o Governo realizou a organização sindical, estabeleceu o 

imposto sindical e criou Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) em várias categorias 

profissionais, com exceção dos trabalhadores rurais, domésticos e autônomos (FERNANDES, 

2007). 

Segundo Fernandes (2007), no período da ditadura militar (1964-1984) ao mesmo 

tempo em que houve a redução de direitos políticos e civis ampliaram os direitos sociais. Foram 

criados: o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o Banco Nacional de Habitação, 

o Ministério da Previdência e Assistência Social, Companhias estaduais de abastecimento e o 

Programa Nacional de Merenda Escolar. No entanto, ainda segundo Fernandes, “apesar de uma 

melhoria nos números em duas décadas, os programas sociais na época do regime militar eram 

marcados pelo clientelismo e favorecimento pessoal, ineficiência e corrupção” (FERNANDES, 

2007, p. 221), gerados pela alta centralização da gestão e dos recursos e pela ausência de 

participação e controle social.  

Frente a isso, a Constituição Federal de 1988 descentralizou as políticas sociais para os 

Estados e Municípios e estabeleceu a participação e controle social como critério de Gestão. 

Como veremos nos próximos tópicos, há muitos obstáculos a serem superados no que diz 

respeito à participação e ao controle social, à eficiência, eficácia e efetividade, ao planejamento 

e à gestão dos serviços públicos. 

 

 

3.2 Federalismo e as Atribuições dos Municípios Brasileiros a partir da Constituição de 

1988 

 

 

O federalismo, segundo Branco:  
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é um sistema político com divisão de poder no interior de um território no qual seus 

membros [...] realizam um pacto por meio de uma Constituição”. Cada um destes 

membros detém autonomia, mas possuem uma “ligação com um governo central que 

retém para si a soberania política do território como um todo” (BRANCO, 2007, 

p.109). 

 

O federalismo surge no Brasil após a instauração da República, em 1891, para amenizar 

as reivindicações regionais, que exigiam maior autonomia, e para manter o território nacional 

unido. No entanto, o federalismo no Brasil, “sofre influências dos momentos de autoritarismo 

e democracia vividos pelo país” ao longo do século XX (BRANCO, 2007, p.118). Um “novo 

federalismo” surge no Brasil após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que por 

influências de governadores e líderes regionais, torna-se uma das instituições mais 

descentralizadas do mundo. Isso garante aos estados e sobretudo aos municípios “amplas 

parcelas de impostos” (BRANCO, 2007, p.123) e a “descentralização administrativa” 

(ALMEIDA, 2005, p.32). Corroborando com esta visão, Souza aponta que: 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe muitas inovações no que se refere ao desenho 

federativo brasileiro e às competências de cada esfera de governo na promoção de 

políticas sociais. Dentre as principais características do novo desenho institucional, a 

literatura nacional dos anos 1990 destacou a forte diretriz de descentralização em 

favor dos governos municipais, que consolidava a imagem de que o Brasil tornara-se 

uma das federações mais descentralizadas do mundo (SOUZA, 1996, apud 

FRANZESE, 2010, p.14) 

 

Somente a partir de 1988, no Artigo 1 da Constituição, é que os municípios foram 

elevados à posição de ente federado ao lado da União e dos Estados. A República Federativa 

do Brasil é formada pela união de 26 estados federados, divididos em 5.570 municípios, além 

do Distrito Federal. Ao ser reconhecido com parte igual do sistema federativo, os municípios 

passaram a ter inúmeras responsabilidades e atribuições e assumiram a gestão das políticas 

públicas, principalmente no que se refere à oferta de serviços sociais, como consta no art. 30 da 

Constituição, no que compete aos municípios: 

 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, 

sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 



24 
 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial; 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas 

de educação infantil e de ensino fundamental; 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 

de atendimento à saúde da população; 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual (BRASIL, 1988). 

 

De acordo Cardoso Jr., a Constituição Federal de 1988, foi o marco legal mais 

importante para a ampliação da proteção social e trouxe uma transformação positiva para as 

políticas sociais: 

 

[...] a CF/88 pode ser considerada um marco histórico dos mais importantes, ao 

ampliar legalmente a proteção social para além da vinculação com o emprego formal. 

Trata-se de uma mudança qualitativa na concepção de proteção que havia vigorado 

no país até então, pois inseriu no marco jurídico da cidadania os princípios da 

seguridade social e da garantia de direitos mínimos e vitais à reprodução social. Neste 

sentido, houve uma verdadeira transformação quanto ao status das políticas sociais 

relativamente a suas condições pretéritas de funcionamento (CARDOSO JR., 2011, 

p. 29-30).  

 

No entanto, para Cardoso Jr., apesar dos avanços obtidos com a CF/88, nos anos de 

1990, essas políticas sociais foram sendo condicionadas a fatores macroeconômicos e políticos, 
 

[...] que resultaram na configuração de uma agenda pautada por cinco diretrizes 

básicas: universalização restrita, privatização da oferta de serviços públicos, 

descentralização da sua implementação, aumento da participação não governamental 

na sua provisão e focalização sobre a pobreza extrema em algumas áreas da política 

social (CARDOSO JR., 2011, p. 29-30) 

 

Corroborando com esta visão, Franzese aponta que: 

 

A esse novo contexto somou-se uma conjuntura de crise fiscal federal e de 

implementação da chamada “primeira onda” de reformas de Estado, com o objetivo 

de redução do tamanho do Estado e com uma agenda de corte de gastos, mesmo que 

à custa da diminuição de atuação do governo federal nas políticas públicas. 

(FRANZESE, 2010, p.14) 
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O federalismo democrático brasileiro entra em uma segunda fase a partir de 1994 com 

a adoção do Plano Real, passando a: 

 

[...] conviver com mecanismos centralizadores, principalmente do ponto de vista 

fiscal, que adota “uma política de impostos não compartilhados com os estados e 

criação de outros, o que condiciona os gastos dos estados, pressionando a investirem 

em serviços que antes não cobriam (BRANCO, 2007, p.123). 

 

Segundo Franzese (2010), diante da municipalização das políticas públicas, o governo 

federal iniciou um processo de padronização nacional dessas políticas: 

 

A partir da segunda metade da década de 1990, o governo federal – em boa medida 

recuperado da crise anterior, com o fim da inflação – passou a implementar uma série 

de ações, com o objetivo de nacionalizar padrões de políticas públicas e aumentar a 

coordenação entre os entes federativos. A principal estratégia adotada foi a criação de 

condições atrativas, principalmente por meio de transferências intergovernamentais, 

para que estados e municípios passassem a aderir às diretrizes nacionais na 

implementação dessas políticas. (FRANZESE, 2010, p.14) 

 

Nesse sentido, as políticas sociais destacam os problemas da coordenação federativa. 

Estas questões surgem a partir das garantias constitucionais uniformes e da preservação das 

diversidades regionais (OBINGER et al., 2005 apud MACHADO; PALOTTI, 2015, p.62). De 

acordo com Machado e Palotti:  

 

Na medida da variação do grau de interdependência entre escolhas dos entes 

governamentais, nas diferentes políticas públicas, coloca-se a necessidade de 

coordenação entre suas ações, a fim de assegurar resultados coletivos minimamente 

consistentes. Tal coordenação pode resultar de constrangimentos legais, incentivos 

financeiros ou parcerias que produzam convergência na direção de tais escolhas, seja 

no sentido de realizar objetivos fixados no plano nacional, seja de eliminar 

irracionalidades decorrentes da superposição ou da inexistência de iniciativas 

(MACHADO; PALOTTI, 2015, p.62). 

 

Corroborando com esta teoria, segundo Arretche (2004; 2009; 2010 apud MACHADO; 

PALOTTI, 2015) e Melo (2005 apud MACHADO; PALOTTI, 2015), a partir dos anos 1990, 

há um movimento de recentralização do federalismo brasileiro, em que o governo federal passa 

a coordenar as políticas públicas, apesar de preservar os espaços de autonomia dos estados e 

municípios (ARRETCHE, 2004; 2009; 2010 apud MACHADO; PALOTTI, 2015; MELO, 

2005 apud MACHADO; PALOTTI, 2015).  
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No entanto, Machado e Palotti (2015) indagam se o compartilhamento constitucional de 

responsabilidades do federalismo brasileiro estaria avançando para um padrão centralizado ou 

para um padrão cooperativo:  

 

O compartilhamento constitucional de responsabilidades um atributo compatível, ao 

mesmo tempo, com um padrão cooperativo ou com um padrão centralizado, parece-

nos relevante analisar em que medida o federalismo brasileiro estaria avançando em 

uma ou outra direção, em especial em áreas governamentais em que tal 

compartilhamento se apresenta. Seria seu padrão dominante mais próximo dos traços 

típicos do federalismo cooperativo em que se observa uma “ação conjunta entre 

instâncias de governo, nas quais as unidades subnacionais guardam significativa 

autonomia decisória e capacidade própria de financiamento” (ALMEIDA, 2000, p. 

13-14)? Ou poderíamos afirmar com alguma segurança que nosso federalismo é 

centralizado? (MACHADO; PALOTTI, 2015, p.64). 

 

Nesse contexto, estes autores analisam os constrangimentos legais e constitucionais 

mais relevantes para atuação dos governos estaduais e municipais:  

 

Nos constrangimentos diretos o próprio texto constitucional ou leis regulamentares ou 

complementares definem limites ou obrigações que diminuem a margem de escolha 

de estados e municípios ao atuarem nas políticas sociais. Estes incluem a vinculação 

do gasto de receitas orçamentárias próprias a determinada área de governo, como 

ocorre na educação e na saúde (ARRETCHE, 2004); critérios para uso desses recursos 

vinculados ou, mesmo, restrições para gastos com pessoal e endividamento, entre 

outros (MACHADO; PALOTTI, 2015, p.66). 

 

Ainda segundo os autores, tendo em vista a limitação financeira dos entes subnacionais, 

as transferências financeiras condicionadas são instrumentos que garantem as prioridades e a 

agenda do governo federal, sem necessidade de coerção, no momento em que os governos 

estaduais e municipais aderem a esses programas e acessam esses recursos, ficam 

necessariamente condicionados às regras do Executivo federal: 

  

As transferências intergovernamentais condicionadas agregam novos elementos à 

discussão sobre o caráter do federalismo brasileiro. Detentora de recursos financeiros 

e poder normativo, além de burocracia especializada e recursos informacionais 

diferenciados, o Executivo federal as adotou como estratégia privilegiada para 

indução da agenda social dos governos subnacionais, que sob significativas restrições 

fiscais têm aderido aos programas federais. Tal cenário converge para o federalismo 

centralizado, nos termos definidos pela ACIR3 (1981), em que governos subnacionais 

se comportam como agentes da União; mas também, supostamente, contempla 

atributos do federalismo cooperativo: a configuração de arenas intergovernamentais 

                                                
3 Advisory Commission on Intergovernmental Relations. 
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de caráter federativo para pactuação em torno de programas, projetos e distribuição 

de responsabilidades e recursos entre as três esferas de governo (MACHADO; 

PALOTTI, 2015, p.69).  

 

No próximo capítulo, será analisado como os municípios de Osasco/SP, Santos/SP e 

Niterói/RJ se organizaram para operacionalizar e melhorar a eficiência e desempenho das 

políticas públicas. Por outro lado, também será abordado o comportamento desses municípios 

em relação à captação de recursos federais e a execução de projetos por meio das transferências 

voluntárias e quanto suas políticas públicas estão condicionadas a essas agendas do Executivo 

Federal. 

 

 

3.3 A Nova Gestão Pública e a Reforma do Aparelho do Estado no Brasil em 1995 

 

 

Dentro da perspectiva histórica, nas sociedades pré-capitalistas e pré-democráticas, a 

administração pública tinha uma característica patrimonialista, tendo em vista que não havia 

separação entre os bens públicos e privados (BRESSER-PEREIRA, 1997). 

A democracia e a administração burocrática “emergiram como as principais instituições 

que visavam proteger o patrimônio público contra a privatização do Estado”, tendo a Burocracia 

“os princípios de um serviço público profissional e de um sistema administrativo impessoal, 

formal, legal e racional” (BRESSER-PEREIRA, 1997, p.28). As reformas burocráticas foram 

adotadas na Europa e Estados Unidos na segunda metade do século XIX e no Brasil a partir de 

1930, sendo mais expressiva a partir da Constituição de 1988 (BRESSER-PEREIRA; 

PACHECO, 2005).  

Com a ampliação do papel do Estado, que passa a ser provedor de políticas sociais (tais 

como: educação, saúde, cultura, seguridade social, infraestrutura, meio ambiente, entre outros), 

a administração pública burocrática, que possuía o “controle hierárquico e formalista ou legal 

sobre os procedimentos”, que “talvez pudesse evitar a corrupção e o nepotismo”, passou a ser 

inadequada pois, “era lenta, cara e ineficiente” (BRESSER-PEREIRA, 1997, p.29).  

Com as limitações da administração pública burocrática, surge em 1979 no governo 

conservador de Margareth Thatcher, na Grã-Bretanha, o enfoque gerencial na administração 

pública, tornando o serviço público “mais flexível, descentralizado, eficiente e voltado para o 

cidadão” (BRESSER-PEREIRA, 1997, p.32).  
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Segundo Bresser-Pereira, nos anos de 1990, embora o ajuste fiscal e as reformas 

orientadas para o mercado fossem um dos principais objetivos dos Governos, a reforma do 

Estado, em especial a reforma administrativa, passou a ser prioridade (BRESSER-PEREIRA, 

1997). Reformas gerenciais foram implementadas por outros países como Nova Zelândia, 

Austrália, Suécia, Estados Unidos, sendo adotada no Brasil em 1995, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, coordenado pelo então Ministro da Administração Federal e Reforma do 

Estado, Luiz Carlos Bresser-Pereira (BRASIL, 1995; BRESSER-PEREIRA, 1997; BRESSER-

PEREIRA; PACHECO, 2005; PELLICCI; MARTELLO JUNIOR, 2016).  

O Plano Diretor do Aparelho do Estado de 1995 destaca que “só em meados dos anos 

de 1990 surge uma resposta consistente com o desafio de superação da crise: a ideia da reforma 

ou reconstrução do Estado, de forma a resgatar sua autonomia financeira e sua capacidade de 

implementar políticas públicas” (BRASIL, 1995, p.11),  concluindo que a reforma do aparelho 

do Estado visava aumentar sua “governança”, ou seja, sua “capacidade de implementar de 

forma eficiente políticas públicas” (BRASIL, 1995, p.11). Assim, o documento define aparelho 

do Estado como sendo:  

 

[...] a administração pública em sentido amplo, ou seja, a estrutura organizacional do 

Estado, em seus três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e três níveis (União, 

Estados-membros e Municípios). O aparelho do Estado é constituído pelo governo, 

isto é, pela cúpula dirigente nos Três Poderes, por um corpo de funcionários, e pela 

força militar. O Estado, por sua vez, é mais abrangente que o aparelho, porque 

compreende adicionalmente o sistema constitucional-legal, que regula a população 

nos limites de um território. O Estado é a organização burocrática que tem o 

monopólio da violência legal, é o aparelho que tem o poder de legislar e tributar a 

população de um determinado território (BRASIL, 1995, p. 12). 

 

A Reforma do Aparelho do Estado visa tornar a administração pública mais eficiente e 

focada na cidadania. O documento delimita a reforma em âmbito federal, no entanto, sugere 

que “muitas das suas diretrizes e propostas podem também ser aplicadas” (BRASIL, 1995, p.12) 

por Estados e Municípios:  

 

Estes conceitos permitem distinguir a reforma do Estado da reforma do aparelho do 

Estado. A reforma do Estado é um projeto amplo que diz respeito às várias áreas do 

governo e, ainda, ao conjunto da sociedade brasileira, enquanto que a reforma do 

aparelho do Estado tem um escopo mais restrito: está orientada para tornar a 

administração pública mais eficiente e mais voltada para a cidadania. Este Plano 

Diretor focaliza sua atenção na administração pública federal, mas muitas das suas 

diretrizes e propostas podem também ser aplicadas no nível estadual e municipal 

(BRASIL, 1995, p.12, grifo do autor).  
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Ainda, segundo o documento, o governo brasileiro não tem problema de 

governabilidade e sim de governança, tendo em vista que, devido à rigidez e à ineficiência da 

máquina pública a implementação das políticas públicas é limitada:   

 

pretende-se reforçar a governança - a capacidade de governo do Estado - através da 

transição programada de um tipo de administração pública burocrática, rígida e 

ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno, para uma administração 

pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão. O 

governo brasileiro não carece de “governabilidade”, ou seja, de poder para governar, 

dada sua legitimidade democrática e o apoio com que conta na sociedade civil. 

Enfrenta, entretanto, um problema de governança, na medida em que sua capacidade 

de implementar as políticas públicas é limitada pela rigidez e ineficiência da máquina 

administrativa (BRASIL, 1995, p.13).  

 

Ainda segundo Bresser-Pereira (1997), “no lugar da velha administração pública 

burocrática emergiu uma nova forma de administração - a administração pública gerencial” 

(BRESSER-PEREIRA, 1997, p.29), que teve seus princípios oriundos da administração de 

empresas, no entanto, orientada para o interesse público e não para o lucro. E conclui que: 

 

Enquanto a administração pública burocrática se concentra no processo legalmente 

definido, em definir procedimentos para contratação de pessoal; para compra de bens 

e serviços; e em satisfazer as demandas dos cidadãos, a administração pública 

gerencial orienta-se para resultados. A burocracia concentra-se nos processos, sem 

considerar a alta ineficiência envolvida, porque acredita que este seja o modo mais 

seguro de evitar o nepotismo e a corrupção (BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 30, grifo 

do autor). 

 

De acordo com o autor, as principais características da administração pública gerencial 

são:  

 

a) orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou cidadão-cliente; b) ênfase 

no controle dos resultados através dos contratos de gestão (ao invés de controle dos 

procedimentos); c) fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal, 

organizada em carreiras ou ‘corpos’ de Estado, e valorização do seu trabalho técnico 

e político de participar, juntamente com os políticos e a sociedade, da formulação e 

gestão das políticas públicas; d) separação entre as secretarias formuladoras de 

políticas públicas, de caráter centralizado, e as unidades descentralizadas, executoras 

dessas mesmas políticas; e) distinção de dois tipos de unidades descentralizadas: as 

agências executivas, que realizam atividades exclusivas de Estado, por definição 

monopolistas, e as organizações sociais, que realizam os serviços sociais e científicos 

de caráter competitivo, em que o poder de Estado não está envolvido; f) transferência 

para o setor público não-estatal dos serviços sociais e científicos competitivos; g) 

adoção cumulativa, para controlar as unidades descentralizadas, dos mecanismos (1) 
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de controle social direto, (2) do contrato de gestão em que os indicadores de 

desempenho sejam claramente definidos e os resultados medidos, e (3) da formação 

de quase-mercados em que ocorre a competição administrada; h) terceirização das 

atividades auxiliares ou de apoio, que passam a ser licitadas competitivamente no 

mercado (BRESSER-PEREIRA, 1998, p.80, grifo do autor). 

 

Segundo Bresser-Pereira (1997), a nova administração pública, além de ser efetiva ao 

evitar o nepotismo e a corrupção, também precisa ser eficiente “em promover bens públicos e 

semipúblicos, que cabe ao Estado diretamente produzir ou, indiretamente, financiar” 

(BRESER-PEREIRA, 1997, p.29). Ainda de acordo com o mesmo autor: 

 

A administração gerencial - a descentralização, a delegação de autoridade e de 

responsabilidade ao gestor público, o rígido controle sobre o desempenho, aferido 

mediante indicadores acordados e definidos por contrato - além de ser uma forma mais 

eficiente para gerir o Estado, envolve estratégias muito mais efetivas na luta contra as 

novas modalidades de privatização do Estado (BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 31). 

 

O autor defende que políticos e gestores públicos tenham um certo grau de confiança e 

liberdade para cumprirem as metas pactuadas, desde que, seja constantemente controlada por 

resultados: 

 

Para que se proceda ao controle dos resultados, descentralizadamente, em uma 

administração pública, é preciso que políticos e funcionários públicos mereçam pelo 

menos um certo grau de confiança. Confiança limitada, permanentemente controlada 

por resultados, mas ainda assim, suficiente para permitir a delegação; para que o 

gestor público possa ter liberdade de escolher os meios mais apropriados ao 

cumprimento das metas acordadas, ao invés de fixar metas e procedimentos em lei 

(BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 31). 

 

Reafirmando essa análise, Bresser-Pereira e Pacheco sustentam que em relação “aos 

instrumentos de gestão, a ideia central é tornar o gestor público mais autônomo e mais 

responsabilizado; é dar a ele maior liberdade para tomar decisões visando atingir os objetivos 

estabelecidos, e depois cobrar os resultados” (BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2005, p.156).  

Neste sentido, além do contrato de gestão, outras ferramentas para mensuração e 

comparação de resultados vêm sendo adotadas, como: indicadores de produtos e de impactos, 

planejamento e gestão de organizações públicas, com destaque para o Balanced Scorecard - 

BSC, transparência e accountability, além de “políticas voltadas ao desenvolvimento de 

gerentes e dirigentes públicos” (BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2005, p.157).  



31 
 

Bresser-Pereira (1996; 1997) defende que para executar as atividades exclusivas do 

Estado sejam criadas “agências executivas” e que atividades não exclusivas sejam financiadas 

pelo Estado e executadas por organizações públicas não-estatais, ou seja, organizações sociais. 

E ainda, que atividades de apoio sejam terceirizadas para empresas privadas (BRESSER-

PEREIRA; PACHECO, 2005). 

Para Bresser e Pacheco reformar o Estado “vai além de implantar a administração 

burocrática clássica: é necessário reformar a estrutura do Estado e os instrumentos de gestão da 

coisa pública” (BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2005, p.152-153), tornando-o mais 

eficiente, no momento em que com o mesmo orçamento, executa serviços públicos com mais 

qualidade e maior abrangência. Ainda segundo os autores,  

 

Estas reformas buscam, na verdade, meios de promover maior eficiência e eficácia de 

tais atividades, contribuindo para elevar o desempenho das organizações públicas - 

estatais e não estatais. A reforma da gestão cria novas instituições e permitem 

transformar burocratas clássicos em gestores públicos. O objetivo central é reconstruir 

a capacidade do Estado, tornando-o mais forte do ponto de vista administrativo, e, 

assim criando condições para que seja também mais forte em termos fiscais e em 

termos de legitimidade democrática (BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2005, 

p.157). 

 

Segundo Bresser-Pereira, a reforma gerencial é muito criticada por teóricos da esquerda 

burocrática e pelos servidores públicos, pois geralmente é atribuída a ideias neoliberais, por ser 

quase sempre implementada em conjunto com ajustes fiscais, cortes nos gastos públicos e 

redução de funcionários (BRESSER-PEREIRA, 1997). Para o autor, “o maior risco a que se 

expõe esse tipo de reforma é ser vista como hostil ao funcionalismo público e, assim, não 

conseguir obter a cooperação dos servidores” (BRESSER-PEREIRA, 1997, p.33). 

No entanto, a crítica é mais severa. Andrews e Kouzmin destacam que a reforma 

administrativa no Brasil foi guiada pela filosofia do programa de privatizações, com o discurso 

de “reconstruir o Estado como uma exigência imposta pela globalização da economia e devido 

à ‘crise’ do Estado” (ANDREWS; KOUZMIN, 1998, p. 99). E vão além: 

 

A Nova Administração Pública é vendida como um instrumento técnico, 

descompromissado com todos os lados do espectro político e tendo como único 

objetivo servir aos interesses dos ‘clientes do Estado’ [...] se torna uma massa 

indiferenciada de ideias que são então moldadas em novos contornos: conservadores 

se tornam progressistas, neoliberais se tornam ‘centro-esquerda’, conflito ideológico 

se torna incapacidade cognitiva e assim por diante. O resultado é um enfraquecimento 

da teoria e seu divórcio da prática. [...] embora o discurso sobre administração 

gerencial, este é apresentado pelas autoridades brasileiras, tenha explicações 
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históricas conectadas ao contexto brasileiro, existem evidências que esta estratégia de 

disfarçar o racionalismo econômico na Nova Administração Pública não é uma 

propensão exclusivamente brasileira. Exemplos de países anglo-saxões indicam que 

o discurso sobre a administração gerencial, no seu novo perfil, já se tornou uma 

estratégia comum usada por conservadores para esconderem-se dentro de regimes 

democráticos (ANDREWS; KOUZMIN, 1998, p. 98).  

 

As conclusões de Andrews e Kouzmin ainda em 1998 são importantes para analisar e 

refletir nos dias atuais sobre o discurso do racionalismo econômico nas constantes “crises” do 

Estado: 

 

O racionalismo econômico pode ser considerado como a nova base ideológica da 

globalização, o que levanta questões importantes para os setores políticos de 

orientação progressista e, especialmente, para os pós-modernistas que tendem a 

racionalizar o fracasso das ‘grandes narrativas’ da ‘Velha Esquerda’ ou a negar a 

possibilidade de emergência de “grandes narrativas” da ‘Nova Direita’. Os 

proponentes do racionalismo econômico devem ser confrontados com questões 

relativas à ideologia. [...] O discurso conservador, que impõe a administração 

gerencial como única alternativa para o fracasso do governo, está trincada. Esta fratura 

pode permitir agora expor as limitações da Escolha Pública. Se assim não for, países 

latino-americanos e o Brasil, em particular, devem enfrentar o pior do sofrimento 

imposto pela agenda conservadora. Não deve ser minimizado o risco de que o início 

do século XXI repita a crise da ‘década perdida’ dos anos 80 na América Latina 

(ANDREWS; KOUZMIN, 1998, p. 123-124). 

 

Cardoso Jr. apresenta aspectos positivos, outros menos consensuais e negativos sobre a 

Reforma do Aparelho do Estado liderado por Bresser Pereira. Os pontos positivos apresentados 

foram:  

 

[...] o reforço de valores e procedimentos baseados no mérito para a seleção e a 

progressão funcional no setor público; à estruturação e ao fortalecimento de carreiras 

típicas de Estado; à informatização e melhoria do aparato informacional para 

gerenciamento e tomada de decisões pelos órgãos; à tentativa de institucionalização e 

incorporação de diversas formas de participação de entes públicos não estatais nas 

atividades de desenho, implementação, monitoramento e controle social de ações 

governamentais, entre outros. (CARDOSO JR., 2011, p. 28)  

 

Em relação aos pontos menos consensuais o autor destacou os seguintes: 

 

a concentração sobredimensionada em uma gestão para desempenho institucional, 

responsabilização e resultados individuais, sem o devido cuidado também com 

ambientes e processos cotidianos de trabalho nas organizações, processos estes que 

impactam fortemente a capacidade institucional e individual de produção de 

resultados; a ênfase [...] em seguir e adotar princípios e ações das reformas que já 

estavam em curso em outros países, sem o devido cuidado com avaliações que já 
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apontavam para insucessos ou inadequabilidades de algumas iniciativas no nível do 

setor público; o destaque a um modelo de Estado mais regulador que produtor, na 

esteira também de tendências nem sempre exitosas que estavam em curso pelo mundo; 

e a ênfase, por m, em exigir mais resultados quantitativos – em termos do número de 

bens e serviços públicos ofertados – com menos ou igual quantidade de recursos 

humanos e financeiros, aspecto este particularmente problemático em áreas 

fortemente intensivas em mão de obra qualificada – como em todas as áreas sociais 

de provisão de bens e serviços à população –, algo que viria a comprometer a 

qualidade desses bens e serviços prestados pelo Estado etc. (CARDOSO JR., 2011, p. 

28) 

 

Quanto às críticas, Cardoso Jr. aponta que a Reforma Gerencial Brasileira: 

  

• A reforma gerencial brasileira foi incompleta e acabou gerando mais 

fragmentação dos aparelhos do Estado, com reforço do hibridismo institucional 

presente em toda a máquina pública brasileira. 

• A reforma não democratizou o funcionamento dos aparelhos do Estado, 

imprimindo na verdade um caráter manipulador à gestão participativa que se 

considerava em curso.  

• Os controles sociais da gestão pública ou não existiam de fato, ou eram ainda 

basicamente formais, bastante precários e limitados.  

• A suposta ‘orientação para o serviço público’ não desprivatizou o Estado e seu 

funcionamento orientado para o e pelo mercado. (CARDOSO JR., 2011, p. 29) 

 

Para Bresser, a implementação da Reforma Gerencial de 1995 não está completa e 

durará muitos anos no Brasil, “passará por avanços e retrocessos, enfrentará a natural resistência 

à mudança e o corporativismo dos velhos burocratas, os interesses eleitorais dos políticos, o 

interesse dos capitalistas em obter benefícios do Estado” (BRESSER-PEREIRA, 2007, p.56). 

No entanto, segundo o autor, o importante “é que ela foi adotada pela alta burocracia pública 

brasileira que sabe que seu poder e seu prestígio dependem de um Estado eficiente” 

(BRESSER-PEREIRA, 2008, p.56).  

Bresser e Pacheco afirmam que embora tenha havido uma mudança cultural após a 

Reforma da Gestão Pública de 1995, incorporando a gestão por resultados “como parte de um 

novo etos da gestão pública, em substituição do etos burocrático”, no quesito de implementação, 

o “avanço foi modesto” (BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2005, p.162). Alguns estados e 

municípios aderiram à reforma, no entanto, segundo os autores, ainda há grande resistência por 

parte dos funcionários públicos. 

Segundo Bresser, considerando as crescentes demandas da sociedade e o surgimento de 

um sistema global, o Estado precisa ser “liberal, democrático e social forte” (BRESSER-

PEREIRA, 2009, p.163). O Estado Liberal tem que garantir “os direitos civis que protegem a 

vida, a propriedade e a liberdade”. O Estado Democrático tem que garantir “os direitos civis de 

todos os cidadãos” e o Estado Social tem que garantir “os direitos sociais, combatendo o 
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desemprego e a desigualdade econômica”. No entanto, ainda segundo o autor, o Estado para ser 

“forte com relação aos três direitos humanos clássicos”, precisa estar preparado para “garantir 

os direitos republicanos, e contar com cidadãos que participem ativamente dos assuntos 

políticos” (BRESSER-PEREIRA, 2009, p.163). Ou seja, o Estado tem que ser republicano. 

Nesse sentido, para o autor, 

 

O Estado republicano é suficientemente forte para se proteger do controle privado, 

defendendo o patrimônio público contra o rent-seeking; é um Estado participativo, 

onde os cidadãos, organizados na sociedade civil, participam da definição de novas 

políticas e instituições e do exercício do controle social; é um Estado que depende de 

funcionários governamentais que, embora motivados por interesses próprios, estão 

também comprometidos com o interesse público; é um Estado com capacidade efetiva 

de reformar instituições e fazer cumprir a lei; é um Estado dotado da legitimidade 

necessária para tributar os cidadãos a fim de financiar ações coletivas decididas 

democraticamente; é um Estado eficaz e eficiente no desempenho dos papéis dele 

exigidos. Resumindo, o Estado republicano é um sistema de governo que conta com 

cidadãos engajados que participem do governo juntamente com políticos e servidores 

públicos (BRESSER-PEREIRA, 2009, p. 163) 

 

Ainda segundo o autor, para aumentar a capacidade do Estado e construir o Estado 

republicano: 

 

as sociedades modernas terão que contar com políticos, servidores públicos e cidadãos 

que estejam prontos a participar do processo político, dotados de patriotismo ou 

virtudes cívicas. Embora a preocupação com a proteção das res pública e a 

participação cívica sejam fenômenos antigos, eles só se disseminam – como uma 

preocupação do povo e não unicamente das elites (BRESSER-PEREIRA, 2009, p. 

166) 

 

De acordo com Bresser, “os direitos sociais que sofreram um severo ataque durante a 

onda neoliberal, terminaram sendo reafirmados em quase todos os países, na medida em que a 

sociedade civil rejeitou as propostas de um Estado mínimo” (BRESSER-PEREIRA, 2009, p. 

166). E ainda para o autor, os países desenvolvidos possuem “instituições mais eficazes no que 

diz respeito à responsabilização de políticos e funcionários burocráticos e à proteção do Estado 

contra o rent-seeking; por outro lado, contam com cidadãos mais instruídos e participativos” 

(BRESSER-PEREIRA, 2009 p. 164). 

A seguir será aprofundado o debate em torno do conceito de políticas públicas, suas 

etapas e como a gestão por resultados pode ser um instrumento de gestão dessas políticas.  
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3.4 Gestão por Resultados como instrumento de planejamento e gestão de políticas 

públicas 

 

 

A gestão por resultados pode ser um instrumento de gestão das políticas públicas com 

foco no cidadão, nos resultados, na otimização das ações realizadas pelo governo, na qualidade 

dos serviços e projetos entregues aos cidadãos. Propõe-se então, revisar as definições e as etapas 

das políticas públicas, permitindo entender não apenas sua formulação, mas a forma como é 

implementada e avaliada dentro da perspectiva da Gestão por Resultados.  

Para Celina Souza (2006), não existe uma única, nem uma melhor definição sobre o que 

seja política pública. Lynn (1980 apud SOUZA, 2006), define política pública como um 

conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986 apud SOUZA, 

2006) segue no mesmo sentido: política pública é a soma das atividades dos governos, que 

agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Do ponto de 

vista teórico-conceitual, a política pública é um campo multidisciplinar e seu foco está nas 

explicações sobre a natureza da política pública e seus processos. 

Para Saravia, a política pública é “um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o 

equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade” 

(SARAVIA, 2006, p.28-29) e analisando a partir de uma perspectiva mais operacional,  

 

[...] é um sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou 

corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da 

vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação 

dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos (SARAVIA, 2006, p. 

28-29). 

 

Há várias formas de estudar uma política, que dependem do ponto de vista do autor. 

Segundo Hogwood e Gunn (1993, apud SARAVIA, 2006) existem pelo menos sete 

perspectivas para analisar uma política:  

 

1) estudos de conteúdos políticos, em que o analista procura descrever e explicar a 

gênese e o desenvolvimento de políticas específicas; 2) estudos do processo das 

políticas, em que se presta atenção às etapas pelas quais passa um assunto e se procura 

verificar a influência de diferentes setores no desenvolvimento desse assunto; 3) 

estudos de produtos de uma política, que tratam de explicar por que os níveis de 

despesa ou o fornecimento de serviços variam entre áreas; 4) estudos de avaliação, 

que se localizam entre a análise de política e as análises para a política e podem ser 

descritivos ou prescritivos; 5) informação para a elaboração de políticas, em que os 

dados são organizados para ajudar os tomadores de decisão a adotar decisões; 6) 
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análise de processo, em que se procura melhorar a natureza dos sistemas de elaboração 

de políticas; 7) análise de políticas, em que o analista pressiona, no processo de 

política, em favor de ideias ou opções específicas (HOGWOOD; GUNN, 1993 apud 

SARAVIA, 2006, p.31). 

 

Segundo o autor, existem características comuns que definem uma política pública: 

 

a) institucional: a política é elaborada ou decidida por autoridade formal legalmente 

constituída no âmbito da sua competência e é coletivamente vinculante; b) decisório: 

a política é um conjunto-sequência de decisões, relativo à escolha de fins e/ou meios, 

de longo ou curto alcance, numa situação específica e como resposta a problemas e 

necessidades; c) comportamental, implica ação ou inação, fazer ou não fazer nada; 

mas uma política é, acima de tudo, um curso de ação e não apenas uma decisão 

singular; d) causal: são os produtos de ações que têm efeitos no sistema político e 

social (SARAVIA, 2006, p.31).  

 

Thoenig considera que cinco elementos podem caracterizar uma política: 

 

um conjunto de medidas concretas; decisões ou formas de alocação de recursos; ela 

esteja inserida em um ‘quadro geral de ação’; tenha um público-alvo (ou vários 

públicos); apresente definição obrigatória de metas ou objetivos a serem atingidos, 

definidos em função de normas e de valores (THOENING apud SARAVIA, 2006, p. 

31-32). 

 

Kingdon (2003, apud CAPELLA, 2005) desenvolveu um modelo, conhecido como 

Multiple Streams Model (Modelo de Fluxos Múltiplos) para analisar a construção das políticas 

públicas, mais especificamente os chamados estágios pré-decisórios: formação da agenda 

(agenda-setting) e as alternativas para a formulação das políticas (policy formulation).  

O autor busca utilizar o fluxo para entender porque alguns problemas tornam–se 

relevantes para um governo e passam a integrar a agenda, enquanto outros não. Para Kingdon 

(2003) as políticas públicas obedecem a um conjunto formado por quatro processos, a saber: 1) 

o estabelecimento de uma agenda de políticas públicas; 2) a consideração de alternativas; 3) a 

escolha dominante entre o conjunto de alternativas possíveis; e 4) a implementação da decisão.  

O processo de política pública possui várias etapas e em cada umas delas, “os atores, as 

coalizões, os processos e as ênfases são diferentes” (SARAVIA, 2006, p.32). Em regra, as 

etapas “clássicas” de uma política são: formulação, implementação e avaliação. No entanto, na 

América Latina é preciso maior grau de especificação. Sendo elas:  
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● Agenda: é a inclusão de determinada demanda social na lista de prioridades do 

poder público. 

● Elaboração: é a identificação e delimitação de um problema atual ou potencial 

da comunidade; determina possíveis alternativas para sua solução; avalia os custos e efeitos e, 

define as prioridades.  

● Formulação: seleciona a melhor alternativa; realiza o detalhamento; definem os 

objetivos e seus marco jurídicos, administrativos e financeiros. 

● Implementação: planejamento e organização do aparelho administrativo e dos 

recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários para executar a política; 

elaboração de planos, programas e projetos; desenho das ações e objetivos específicos. 

● Execução: coloca-se em prática o conjunto das ações. 

● Acompanhamento: supervisão; correção do curso da política. 

● Avaliação: mensuração da performance; análise dos efeitos da política. 

Compreender em que contexto são formuladas as agendas governamentais é um ponto 

crucial para entender as políticas públicas. Segundo Kingdon, a agenda governamental é 

definida quando o governo concentra seus esforços em uma pauta por determinado período: 

  

No entanto, dada a complexidade e o volume de questões que se apresentam a estes 

formuladores, apenas algumas delas são realmente consideradas num determinado 

momento. Estas compõem a agenda decisional: um subconjunto da agenda 

governamental que contempla questões prontas para uma decisão ativa dos 

formuladores de políticas, ou seja, prestes a se tornarem políticas (policies). 

(KINGDON apud CAPELLA, 2005, p.3). 

 

Segundo Kingdon (2003 apud CAPELLA, 2005), a formação da agenda de políticas 

públicas é o resultado da junção de três fluxos, sendo eles o de problemas, o de soluções e o da 

dinâmica política, em uma “janela de oportunidade” que permita a confluência destes fluxos.  

No final dos anos de 1980, diante à crise fiscal, à escassez de recursos e às demandas 

crescentes dos cidadãos por políticas sociais, foram incorporadas na agenda pública 

preocupações com a eficiência, eficácia e efetividade das ações do governo e com a qualidade 

dos serviços públicos (FARAH, 2001). Assim,  

 

[...] já sob o impacto da crise fiscal, a escassez de recursos passou a ser uma questão 

central, ao limitar a capacidade de resposta do Estado às demandas crescentes na área 

social. Assim, ao lado da preocupação com a democratização dos processos e com a 

equidade dos resultados, foram introduzidas na agenda preocupações com a 
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eficiência, a eficácia e a efetividade da ação estatal, assim como com a qualidade dos 

serviços públicos. Neste processo de redefinição da agenda de reforma, disputou 

espaço o ideário neoliberal, que ganhara força nos países centrais e nas agências 

multilaterais de financiamento. Segundo esta perspectiva, o Estado é essencialmente 

ineficiente, ineficaz e provedor de serviços de baixa qualidade (FARAH, 2001, 

p.126). 

  

Os termos eficiência, eficácia e efetividade serão constantemente abordados nesse 

trabalho. Nesse sentido, Torres (2004) apresenta os três conceitos para a área pública: 

 

Eficácia: basicamente, a preocupação maior que o conceito revela se relaciona 

simplesmente com o atingimento dos objetivos desejados por determinada ação 

estatal, pouco se importando com os meios e mecanismos utilizados para atingir tais 

objetivos. Eficiência: aqui, mais importante que o simples alcance dos objetivos 

estabelecidos é deixar explícito como esses foram conseguidos. Existe claramente a 

preocupação com os mecanismos utilizados para obtenção do êxito da ação estatal, ou 

seja, é preciso buscar os meios mais econômicos e viáveis, utilizando a racionalidade 

econômica que busca maximizar os resultados e minimizar os custos, ou seja, fazer o 

melhor com menores custos, gastando com inteligência os recursos pagos pelo 

contribuinte. Efetividade: é o mais complexo dos três conceitos, em que a 

preocupação central é averiguar a real necessidade e oportunidade de determinadas 

ações estatais, deixando claro que setores são beneficiados e em detrimento de que 

outros atores sociais. Essa averiguação da necessidade e oportunidade deve ser a mais 

democrática, transparente e responsável possível, buscando sintonizar e sensibilizar a 

população para a implementação das políticas públicas. Este conceito não se relaciona 

estritamente com a ideia de eficiência, que tem uma conotação econômica muito forte, 

haja vista que nada mais impróprio para a administração pública do que fazer com 

eficiência o que simplesmente não precisa ser feito (TORRES, 2004, p. 175, grifos do 

autor).  

 

As mudanças promovidas na Administração Pública brasileira a partir da Reforma 

Gerencial, implantada pela Emenda Constitucional nº 19/19984, estabeleceram conceitos e 

técnicas gerenciais que buscaram superar o antigo modelo burocrático e patrimonialista, e em 

especial ferramentas de controle exercido sobre os gastos públicos. A partir de então, a Nova 

Gestão Pública ou a Administração Pública Gerencial passou a ser orientada pelo princípio da 

eficiência, com foco em resultados, além dos já existentes princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade, acarretando assim, uma avaliação qualitativa e 

quantitativa das ações realizadas (MARTINO JR., 2011). 

Nas mudanças incorporadas pela Reforma Gerencial sobressai o princípio 

constitucional da eficiência como obrigação da Administração Pública, as metas determinadas 

                                                
4 BRASIL. Constituição Federal. Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Reforma Administrativa. DOU. 05 de 

jun. De 1998. 
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na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), a participação da sociedade civil no 

controle dos gastos públicos, dentre outros. No entanto, para Martino Jr. (2011), em que pese a 

inserção destas normas de accountability na nova gestão pública, percebe-se, ainda, uma 

deficiência na execução destes mecanismos (MARTINO JR., 2011).  

A análise de Abrucio e Loureiro (2004) quanto aos avanços obtidos nesse processo, 

destaca a criação de uma burocracia de mérito, a melhoria da qualidade das informações, o 

controle democrático, a transparência, a participação social na elaboração do planejamento 

público, regras governamentais que garantem a accountability democrática, critérios mais 

rígidos do endividamento público e uma estrutura mais forte de enforcement para garantir a 

responsabilidade fiscal (ABRUCIO; LOUREIRO, 2004). 

Para Bechelaine, Silveira e Neves o aumento de teorias críticas às burocracias, 

“classificadas como ineficientes e apegadas à norma, buscaram a redução do déficit e a 

diminuição do setor estatal, bem como a implantação do ‘modelo gerencial’ influenciado por 

técnicas relacionadas à iniciativa privada. A partir deste contexto, a “gestão por resultados tem 

dominado a agenda de reformas governamentais” (BECHELAINE; SILVEIRA; NEVES, 2012, 

p.455).  

Ainda segundo Bechelaine, Silveira e Neves (2012), o termo “Gestão por Resultados” 

deriva da “Administração por Objetivos (APO), sendo mencionado pela primeira vez por Peter 

Drucker em 1954 no livro “The practice of management” (SERRA, 2008) e era utilizado apenas 

no setor privado, sendo “definido como um sistema que relaciona metas organizacionais com o 

desenvolvimento da empresa”, onde “os objetivos proporcionam um senso de direção para a 

organização, guiam os planos, as decisões e servem de parâmetros para avaliação de 

desempenho” (BECHELAINE; SILVEIRA; NEVES, 2012, p.456).  

A gestão por resultados começou a ser adaptada ao setor público no final do século XX, 

no momento em que se começa a repensar o papel do Estado, a otimização de desempenho, a 

melhoria da sua eficiência e dos serviços (BECHELAINE; SILVEIRA; NEVES, 2012). David 

Osboren e Ted Gaebler defendem um “governo empreendedor, caracterizado pelo estímulo à 

competição, pela transferência de controle aos cidadãos e pela focalização nos resultados – 

orientando-se pela missão e objetivos, em vez de regras e regulamentos” 

(OSBOREN;GAEBLER, 1995 apud BECHELAINE; SILVEIRA; NEVES, 2012, p.457) e por  

“resultados entende-se a mudança desencadeada na realidade pelo produto final” (SERRA, 

2008, apud BECHELAINE; SILVEIRA; NEVES, 2012). Segundo Serra,  
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[...] a gestão por resultados se apresenta como uma proposta de cultura organizadora 

de gestão, diretora, mediante a qual se põe ênfase nos resultados e não nos processos 

e procedimentos. Possui três dimensões: 1) conceitual: o fator resultado é considerado 

a peça chave de todo o processo de gestão. Dessa forma, os resultados a serem 

alcançados podem ser traduzidos em objetivos, indicadores e metas; 2) cultural: cria 

responsabilidade de gestão devido à vinculação dos dirigentes aos resultados 

perseguidos, ou seja, propõe certa descentralização do processo decisório. Assim, na 

dimensão conceitual, flexibilidade ou as autonomias podem ser concedidas aos 

administradores públicos; 3) operacional: é um marco de referência capaz de integrar 

diversos componentes do processo de gestão, pois se propõe a interceptá-los para 

otimizar seu funcionamento. Portanto, podem ser aplicadas sanções, positivas e 

negativas, da avaliação do alcance dos resultados (SERRA, 2007/2008, apud 

BECHELAINE; SILVEIRA, 2010, p.3-4).  

 

Segundo Correia, 2007 (apud BECHELAINE; SILVEIRA, 2010), a gestão por 

resultados no setor público é viabilizada por inúmeros mecanismos gerenciais, e se inicia no 

planejamento das ações governamentais, que podem ser organizadas em projetos ou programas; 

no aumento da flexibilidade gerencial; no desenvolvimento de indicadores de desempenho; e, 

por fim, na avaliação de desempenho, que além de mensurar as metas estabelecidas, fornece 

subsídios para adequação e alinhamento de informações para o desenvolvimento de futuras 

metas gerenciais. (CORRÊA, 2007 apud BECHELAINE; SILVEIRA, 2010). Neste sentido, 

segundo Bechelaine e Silveira, pode-se entender a gestão por resultados: 

 

[...] como um ciclo que se inicia com o estabelecimento dos resultados almejados, a 

partir da tradução dos objetivos do governo, organiza a avaliação do desempenho dos 

programas governamentais através do alcance desses resultados, e por fim, retro-

alimenta o sistema de gestão, propiciando ações corretivas decorrentes dessa 

avaliação [...] Gestão para resultados, portanto, aspira a ser mais do que medição de 

resultados e dependeria de uma vontade de acompanhar o desempenho com 

informações complementares como reforma organizacional, atendimento ao cidadão 

e aumento da autoridade de gestão. (BECHELAINE; SILVEIRA, 2010, p.4).  

 

Segundo Moore (1995 apud BECHELAINE; SILVEIRA, 2010, p.5), o modelo de 

gestão por resultados “preocupa-se com o processo que assegure a criação de valor público”, 

ou seja, que dê “respostas efetivas às demandas politicamente desejáveis”, com “prioridade 

coletiva e que requeiram mudanças sociais (resultados)”, que alterem alguns aspectos na 

sociedade dentro de um regime democrático.  

Segundo Diniz et al. (DINIZ et al., 2006), a gestão organizativa da administração 

voltada para resultados possui quatro elementos prioritários que de acordo com Zeghal (1997 

apud DINIZ et al., 2006), são: 
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a) o quadro estratégico responsável pela formulação da estratégia referente à meta da 

organização e os meios necessários para alcançá-la; b) delegação, habilitação e 

responsabilização; c) concentração em resultados pela eliminação de controles inúteis; 

d) implementação de um sistema de reporting e de comunicação (DINIZ et al., 2006, 

p.4). 

 

Ainda segundo os autores, o “enfoque nos resultados deve ser traduzido pela formulação 

de estratégias gerenciais que permitam ao órgão público identificar a meta a ser atingida, bem 

como o caminho apropriado para o alcance da meta traçada”. Neste sentido, “o quadro de gestão 

por resultados exige novos valores que possam catalisar o processo de obtenção de resultados” 

(DINIZ et al., 2006, p.4). 

Proulx (2003 apud Diniz et al., 2006) reforça a necessidade de responsabilização dos 

gestores para alcance dos resultados e destaca a importância de estabelecer mecanismos para 

habilitação destes gestores públicos. Para isso o autor destaca quatro mecanismos chave, a 

saber: “(a) objetivos esclarecidos para a conscientização de todos; (b) definição de indicadores 

de rendimento para avaliar os resultados; (c) implementação de sistemas de informações 

viáveis; (d) elaboração de relatórios tempestivos de resultados” (Proulx, 2003  apud DINIZ et 

al., 2006, p.5). 

Diniz et al. reafirmam que a gestão por resultados deve “abandonar o excesso de 

burocracia, eliminando-se controles desnecessários que representam limitações ou barreiras 

para a obtenção de resultados oriundos de decisões centralizadas” (DINIZ et al., 2006, p.5). No 

entanto, na base da gestão por resultados, está o accountability que representa uma etapa 

importante para implementação deste modelo e destaca que a gestão por resultados “requer uma 

mudança mais cultural do que estrutural” tendo em vista que o “compromisso, responsabilidade 

e envolvimento” (DINIZ et al., 2006, p.5), são fatores que determinam a conduta do gestor 

público na busca de resultado. Os autores destacam a necessidade de criar novos mecanismos, 

incluindo a participação social nas decisões, a avaliação dos resultados das políticas, dos 

programas e dos serviços para garantir maior eficácia administrativa. 

Corroborando com esta visão, segundo Gomes (2009) o modelo de Gestão por 

Resultados é uma das recomendações da Nova Gestão Pública (NGP). Isto porque este modelo 

tem seu foco na efetividade e nos interesses da população, tendo como princípio a flexibilização 

dos processos, o que permite uma adequação mais racional dos resultados esperados. O modelo 

visa reduzir impactos de uma excessiva burocratização por meio de interpretações mais 

flexíveis com enfoque em eficiência, e destaque para accountability a fim de manter 

mecanismos de controle para a legalidade das ações.  
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Ainda segundo Gomes (2009), o modelo de Gestão por Resultados se caracterizaria na 

etapa de formulação da política pública, quando traduz os objetivos em resultados e, na etapa 

de implementação das ações, pela predominância da orientação por resultados. 

Segundo Diniz et al. (2006), a avaliação dos resultados contribui para identificar o que 

deu certo e o que não deu e evidencia outros meios estratégicos de melhorar as políticas, os 

programas e as iniciativas. Para o autor, um governo que prioriza os cidadãos e busca garantir 

o bem-estar social a gestão por resultados é fundamental:  

 

Uma política de administração baseada em resultados favorece a geração de 

conhecimentos objetivos e detalhados, no sentido de auxiliar os gestores a tomar 

decisões mais eficientes sobre suas políticas e seus programas de governo. A 

administração por resultados tem um papel importante neste cenário de reformas 

recentes do setor público no mundo. Esse modelo disponibiliza informações 

relevantes voltadas para a eficácia, a eficiência e a performance das políticas 

vinculadas ao setor público. Além disso, contribui para a otimização da gestão 

pública. O direcionamento da administração pública na busca de resultados permite 

aos gestores responder às preocupações dos contribuintes quanto à utilização dos 

recursos públicos. Enfim, uma administração pública voltada para os resultados é 

essencial para um governo que prioriza os cidadãos e busca assegurar o bem-estar 

social (DINIZ et al., 2006, p.5-6).  

 

Segundo Heinrich, para implantar um modelo de gestão por resultados, “assegurar um 

melhoramento contínuo da performance” da administração pública, com serviços de qualidade, 

há necessidade de “redesenhar o modo de gestão dos sistemas de administração pública” e 

garantir que os gestores públicos definam “claramente os resultados que se pretende obter, 

implementar o programa ou serviço, mensurar e avaliar o rendimento e, caso seja necessário, 

fazer ajustamentos para aumentar a sua eficiência e a sua eficácia” (HEINRICH, 2002 apud 

DINIZ et al., 2006, p.6), promovendo com isso, o desenvolvimento de lideranças e 

responsabilização destes gestores. 

No entanto, ainda segundo Abrucio e Loureiro (2004) a responsabilização política no 

plano fiscal enfrenta dois grandes obstáculos, a excessiva concentração de poder nas mãos do 

Executivo, e a existência de fragilidades nos mecanismos de representação e participação da 

sociedade. E embora haja esforços para contratação e capacitação de técnicos e uso de 

instrumentos institucionais de controle, é imprescindível o avanço nas atividades vinculadas às 

finanças públicas, de forma muito mais pujante nos níveis subnacionais. 
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3.5 Gestão Estratégica Orientada para Resultados 

 

 

De acordo com o manual do SEBRAE (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2009, p.3) o objetivo da Gestão Estratégica Orientada 

para Resultados - Geor “é identificar todas as etapas, fases e responsáveis ao longo do processo 

de apuração dos dados que permitirão o cálculo dos indicadores de resultados pactuados nos 

projetos gerenciados por meio da metodologia da Geor”. Ainda segundo o manual, a 

mensuração de resultados é distinta da avaliação de projetos.  

A mensuração de resultados “relaciona-se com as fases de planejar, coletar, analisar e 

divulgar um conjunto de indicadores previamente pactuados junto ao público-alvo e parceiros, 

para fins de acompanhamento sistemático e aperfeiçoamento dos projetos” (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2009, p.3). Já a avaliação 

de projetos “consiste da compreensão, análise e utilização periódica e sistemática das 

informações disponibilizadas na etapa de mensuração de resultados, tais como: as informações 

do monitoramento; a análise da evolução das premissas e das ações; o envolvimento das partes 

interessadas e o contexto externo ao projeto, entre outras variáveis” (SERVIÇO BRASILEIRO 

DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2009, p.3). 

A Metodologia de Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR) foi adotada 

em diversos países e introduzida no Brasil a partir da década de 1990 pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Atualmente, existem várias experiências 

subnacionais que adotaram essa metodologia, tais como: Governo Estadual do Espírito 

Santo/ES, Governo municipal de Niterói/RJ, Conselho Federal de Enfermagem, dentre outros.  

“O princípio que norteia a Metodologia GEOR é o de alavancar, em curto prazo, a capacidade 

de produzir e medir benefícios relevantes para a sociedade” (PERSEGONA et al., 2015, p.3). 

Segundo Persegona et al. (2015), esta metodologia está composta pela definição de um 

Plano Plurianual (PPA). Este plano é “composto de Programas Temáticos e Objetivos 

Estratégicos, os quais são constituídos por Iniciativas Estratégicas. As Iniciativas Estratégicas, 

por sua vez, dão origem a Planos de Ação que serão detalhados na forma de Projetos” 

(PERSEGONA et al., 2015, p.3). São esses projetos que concretizam os Objetivos Estratégicos. 

Ainda de acordo com Persegona et al. (2015), a Metodologia GEOR agrega valor em diversos 

níveis das instituições, por exemplo:  

 

 Nível Estratégico: proporciona maior clareza e visibilidade e amplia a capacidade 
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da organização de demonstrar resultados para a sociedade, parceiros, governo e órgãos 

de controle. \ Nível Tático: integra esforço das diversas áreas da organização para a 

obtenção de resultados; amplia a capacidade de supervisão e controle, pois impõe a 

mensuração de resultados, tornam explícitos os compromissos e responsabilidades e 

estimula a convergência das parcerias internas e externas para uma agenda concreta 

de resultados e de ações pactuadas.  Nível Operacional: amplia a capacidade de 

resposta da organização, por meio de projetos focados em demandas locais bem 

definidas, melhora a interlocução das equipes de trabalho com os demais níveis da 

organização; valoriza e fortalece os gestores de projeto e estimula o desenvolvimento 

profissional, além de potencializar o uso do conhecimento disponível na organização 

e de seus parceiros em prol da obtenção de resultados (PERSEGONA et al., 2015, 

p.6). 

 

De acordo com os autores, a instituição, ao definir sua estratégia de atuação, consegue promover 

um “grande salto no seu desempenho gerencial e operacional, permitindo a realização dos 

objetivos estabelecidos” (PERSEGONA et al., 2015, p.23). A Metodologia GEOR “assegura 

mais transparência à atuação da instituição e acentua as possibilidades de transformação da 

estratégia institucional em resultados concretos. Além disso, fortalece a integração entre 

estratégia, alocação de recursos, execução, monitoramento e avaliação” (PERSEGONA et al., 

2015, p.23).  

3.6 Estratégia das Organizações e o Balanced Scorecard – BSC 

 

 

A partir de 1990, os professores Robert Kaplan e David Norton iniciaram um projeto de 

pesquisa envolvendo empresas, na busca de novas formas de medir o desempenho 

organizacional. A ideia é que não se gerencia bem o que não pode ser medido. 

 

Em consequência, a atenção e o esforço dos executivos concentravam-se 

demasiadamente em influenciar os indicadores financeiros de curto prazo e 

insuficientemente em reforçar e gerenciar os ativos intangíveis que fornecem as bases 

para o sucesso financeiro no futuro. Sem a melhoria do sistema de mensuração de 

desempenho, os executivos não desenvolviam nem mobilizavam com eficácia seus 

ativos intangíveis e, portanto, perdem grandes oportunidades para criação de valor 

(KAPLAN; NORTON, 2004, p.VIII).  

 

 

Desse projeto, surgiu “o conceito de um sistema balanceado de mensurações: o 

Balanced Scorecard”, no qual recomendava que: 

 

[...] as organizações preservassem os indicadores financeiros, que resumissem os 

resultados das iniciativas já adotadas, mas equilibrassem esses indicadores de 

resultados com indicadores não-financeiros, sob três outras perspectivas - clientes, 

processos internos e aprendizado e crescimento. (KAPLAN; NORTON, 2004, p.VIII)  
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Segundo Kaplan e Norton (2004) as organizações, inclusive públicas, utilizaram o 

sistema para além da avaliação de desempenho, e implementaram novas estratégias, no entanto, 

o problema estava em como executar com sucesso essas novas estratégias. Em suas palavras: 

 

As empresas, as organizações do setor público e as entidades sem fins lucrativos 

responderam ao desafio, formulando novas estratégias e restabelecendo seu foco - por 

meio de novas declarações de missão e de visão inspiradoras - no intuito de fornecer 

valor crescente aos clientes e constituintes. O problema maior com que se deparavam 

todas as organizações foi a incapacidade de executar com sucesso suas novas 

estratégias. Os empregados ouviam as novas declarações de missão, visão, e 

estratégia, mas não compreendiam o que aquelas palavras significavam para eles. 

Como deveriam trabalhar de maneira diferente ou mais eficaz para ajudar a 

organização a alcançar o sucesso com a nova estratégia (KAPLAN; NORTON, 2004, 

p.XIII) 

 

Após quatro anos de estudo com empresas que implementaram o BSC, os autores 

constataram “que as empresas vinham atingindo desempenho extraordinário” e que “o BSC 

criara condições para que alinhassem todos os recursos operacionais - equipes executivas, 

unidades de negócio, áreas de apoio, tecnologia da informação e recrutamento e treinamento de 

empregados” (KAPLAN; NORTON, 2004, p.IX), com foco na implementação da estratégia. 

A organização orientada para a estratégia segue cinco princípios gerenciais, sendo eles: 

“1) traduz a estratégia em termos operacionais; 2) alinha a organização à estratégia; 3) 

transforma a estratégia em tarefa de todos; 4) converte a estratégia em processo contínuo e 5) 

mobiliza a mudança por meio de liderança executiva” (KAPLAN; NORTON, 2004, p.IX). Para 

além desses princípios os indicadores devem concentrar-se naquilo que é mais relevante para a 

organização, ou seja, a estratégia da mesma. Segundo os autores “gerentes e funcionários 

esforçam-se para apresentar bom desempenho no que está sendo medido, sobretudo se os 

indicadores estiverem vinculados ao plano de remuneração por incentivos” (KAPLAN; 

NORTON, 2004, p.X). Neste sentido, é necessário saber quais são os objetivos da organização, 

dentro das quatro perspectivas do BSC, e devem estar interligados em “relação de causa e 

efeito” e assim se configura como “diagrama de mapa estratégico” (KAPLAN; NORTON, 

2004, p.XI). 

De acordo com os autores, “o mapa estratégico revelou-se inovação tão importante 

quanto o próprio Balanced Scorecard original” e “a execução bem-sucedida da estratégia 

envolve três componentes: Resultados notáveis = Descrição da estratégia + Mensuração da 

estratégia + Gestão da estratégia” (KAPLAN; NORTON, 2004, p.XI). Sendo que “a filosofia 
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dos três componentes é simples: 1) Não se pode gerenciar (terceiro componente) o que não se 

pode medir (segundo componente) e 2) Não se pode medir o que não se pode descrever 

(primeiro componente)” (KAPLAN; NORTON, 2004, p.XI). 

Ainda segundo os autores, a “estratégia de uma organização descreve como ela pretende 

criar valor para seus acionistas, clientes e cidadãos” (KAPLAN; NORTON, 2004, p.5). Se os 

ativos intangíveis da organização (capital humano: habilidades, talento e conhecimento dos 

empregados; capital da informação: banco de dados, sistemas de informação, redes e 

infraestrutura tecnológica; e capital organizacional: cultura, liderança, alinhamento dos 

empregados, trabalho em equipe e gestão do conhecimento) “representarem mais de 75% de 

seu valor, a formulação e a execução da estratégia deve tratar explicitamente da mobilização e 

alinhamento” (KAPLAN; NORTON, 2004, p.5) destes ativos. Para os autores, o grande 

problema das organizações são seus integrantes não terem uma visão global da mesma. Cada 

um se especializa em uma área e não enxerga a organização como um todo. As organizações 

alcançam o sucesso por meio da performance dos processos internos, com o apoio de seus ativos 

intangíveis (aprendizado e crescimento) (KAPLAN; NORTON, 2004).  

Os autores identificam três maneiras para alinhar os ativos intangíveis à estratégia, 

sendo elas: 

 

1) Funções estratégicas, que alinham o capital humano com os temas estratégicos. 2) 

Portfólio estratégico de TI, que alinha o capital da informação com os temas 

estratégicos. 3) Agenda de mudanças organizacionais, que integra e alinha o capital 

organizacional para o aprendizado e a melhoria contínua dos temas estratégicos. 

(KAPLAN; NORTON, 2004 p.14) 

 

Para os autores, “o mapa estratégico fornece uma maneira uniforme e consistente de 

descrever a estratégia, que facilita a definição e o gerenciamento dos objetivos e indicadores” 

e “representa o elo perdido entre a formulação e a execução da estratégia” (KAPLAN; 

NORTON, 2004, p.10). E ainda descreve como os “ativos intangíveis impulsionam melhorias 

de desempenho nos processos internos da organização que exercem o máximo de alavancagem 

no fornecimento de valor para clientes, acionistas e comunidades” (KAPLAN; NORTON, 

2004, p.14). 
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3.7 Planejamento, Monitoramento de Projetos e Escritórios de Projetos - aplicação na 

gestão pública 

 

 

3.7.1 Planejamento 

 

 

De acordo com Francisco Whitaker Ferreira (1979), o planejamento não é uma ação 

improvisada, o planejador precisa aprofundar o seu conhecimento sobre o que se planeja, definir 

objetivos a serem alcançados e, devido à escassez de recursos, definir prioridades. Para o autor, 

o especialista em planejamento não planeja sozinho. “Ele só ordena todo o conjunto de dados 

e objetivos e meios que todo esse pessoal apresenta. No fundo ele não é senão um especialista 

em método de planejamento. Quem planeja mesmo é quem faz. Ele tem que ficar a serviço de 

quem está fazendo” (FERREIRA, 1979, p.25). 

O autor afirma que para evitar separações entre os que planejam e os que executam é 

necessário que todos os envolvidos “entendam também um pouco do planejamento […] ainda 

que seja só da estrutura fundamental do método” (FERREIRA, 1979, p.26). Essa visão ressalta 

a importância do planejamento, que deve perpassar todos os processos, já que, para o autor, o 

planejamento é uma ação contínua e possui três fases: preparação do plano, acompanhamento 

da ação e revisão crítica dos resultados. 

Neste sentido, não basta preparar e organizar as ações. Para alcançar os objetivos 

propostos é fundamental acompanhar e revisar todas as ações, resolvendo sem improvisação os 

problemas e circunstâncias inesperadas que surgem (FERREIRA, 1979). 

Partindo da visão do autor, na divisão de trabalho, uns planejam e outros executam, no 

entanto, o planejador precisa acompanhar as ações e seus resultados e permitir que os que 

executam exerçam papel e reflitam sobre o trabalho que realizam, possibilitando a descoberta 

e correção de erros durante o processo, chegando com isto, aos resultados esperados 

(FERREIRA, 1979). 

Ferreira, ainda faz uma forte crítica aos planejadores especializados somente em 

planejar, em pensar ações. É mais fácil para os planejadores acusar os executores se os objetivos 

não forem alcançados, afinal, tecnicamente eles possuem mais argumentos para se defender. 

Para tanto, é fundamental que estes acompanhem os resultados efetivos das ações e proponham, 

se necessário, alternativas técnicas para solucionar situações inesperadas que venham a ocorrer 

no processo de execução (FERREIRA, 1979). 



48 
 

Outra reflexão abordada pelo autor é sobre a árdua tarefa de acompanhar e fazer 

correções do que foi planejado no decorrer da execução: 

 

[...] quando se termina um plano, eis o herói ou os heróis que apresentam um produto 

terminado [...]. Depois começa a execução. Aí, obviamente [...], começa a ser preciso 

corrigir decisões. Por vezes alterar quase tudo. Trabalhinho cotidiano, chato, de colher 

informações sobre o andamento das coisas, de verificar que certas decisões foram 

completamente erradas. Menos palmas, pelo contrário, começa as críticas [...] além 

disso, corrigir já no transcurso da ação exige mais rapidez nas decisões, mais ousadia, 

mais atenção [...] E na chamada divisão de trabalho [...] estabelece-se que quem pensa 

a ação ou seja, quem planeja, o que faz é planos. E todos os galhos que venham com 

a execução, que sejam resolvidos por quem executa os planos (FERREIRA, 1979, 

p.41-42). 

 

Para o autor, o planejamento é um processo “ininterrupto, com um começo, um meio e 

um fim, considerada cada ação que está sendo planejada” (FERREIRA, 1979, p.59) e os planos 

são instrumentos de trabalho, importantes porque permitem “sistematizar as análises que devem 

ser feitas no acompanhamento da ação e na revisão final” (FERREIRA, 1979, p.60). 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 165 o modelo de 

planejamento brasileiro. Possui três instrumentos de responsabilidade do Poder Executivo nas 

esferas Federal, Estadual e Municipal: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).  

O PPA tem a função de estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública no prazo de quatro anos, ou seja, um planejamento de médio prazo, iniciando no 

segundo ano do mandato e terminando no primeiro ano do mandato subsequente. A LDO 

compreenderá as metas e prioridades da administração pública, para o exercício financeiro 

seguinte. E a LOA tem o objetivo de estimar a receita e fixar a programação das despesas para 

o exercício financeiro.  

Na Constituição Federal, o exercício da função do planejamento é um dever do Estado, 

tendo caráter determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 

 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 

este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado (BRASIL, 

1989). 
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O § 1º do inciso XI do art. 167 da Constituição Federal é um argumento forte em relação 

à importância que os constituintes deram ao planejamento no Brasil:  

 

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá 

ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a 

inclusão, sob pena de crime de responsabilidade (BRASIL, 1989). 

 

Dentre as três leis orçamentárias, o PPA é o mais importante. A técnica utilizada na 

elaboração dessas três leis orçamentárias permite a integração entre o planejamento e o 

orçamento. A elaboração das propostas é de responsabilidade do Poder Executivo que as 

encaminha para apreciação e aprovação do Poder Legislativo. Cabe ao Poder Executivo 

sancioná-las e executá-las e ao Poder Legislativo acompanhar e fiscalizar sua execução.   

Cardoso Jr. afirma que a partir da CF/88 a função planejamento, no sentido político 

complexo e estratégico do termo, “foi transformada em uma etapa a mais da gestão cotidiana 

do Estado, reduzida ao gerenciamento das ações, dos programas e das políticas públicas tais 

quais estruturadas e registradas nos planos quadrienais do governo federal” (CARDOSO JR., 

2011, p.38). Por esse motivo, segundo o autor, é por isso que a expressão mais utilizada por 

dirigentes públicos é o “ciclo de gestão” e não o “ciclo de planejamento e gestão das políticas 

públicas federais” que seria a expressão mais adequada, pois atende: 

 

[...] ao complexo e intrincado mundo de funções, instituições, processos e 

instrumentos, que vão desde o planejamento e a formulação de agendas, estratégias e 

políticas públicas, passando pela orçamentação, pela implementação, pela gestão e 

pelo monitoramento das políticas, bem como pela avaliação de processos, impactos e 

resultados, até as funções de controle interno e externo dos programas e das ações 

governamentais, distribuídos e realizados por todos os ministérios e demais órgãos 

setoriais do Estado, no nível federal (CARDOSO JR., 2011, p. 38). 

 

Cardoso Jr. reconhece que há “avanços decorrentes da institucionalização dos hoje 

denominados instrumentos federais de planejamento” tendo em vista que são “importantes 

ferramentas de gerenciamento orçamentário-financeiro do país”. No entanto, ele considera 

esses instrumentos típicos da gestão pública, o que gera o esvaziamento do planejamento, como 

função mais estratégica e política de Estado” (CARDOSO JR., 2011, p. 24).  

Segundo o autor, o planejamento implementado a partir das diretrizes constitucionais 

de 1988 tem méritos, mas também possui problemas, sendo: 
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O principal mérito talvez esteja concentrado na tentativa de transformar a atividade 

de planejamento governamental em processo contínuo da ação estatal, para o que 

parece que se tornara fundamental: reduzir e controlar – no dia a dia – os graus de 

discricionariedades intrínsecas desta atividade. Por sua vez, o principal problema 

talvez esteja refletido no diagnóstico – hoje possível, mas ainda não consensual – de 

que, ao se reduzir o horizonte de ação possível do planejamento para o curto/médio 

prazo, condicionando-o, simultaneamente, ao orçamento prévio disponível, acabou-

se, na verdade, transformando esta atividade em mais uma ação operacional cotidiana 

do Estado, como são todas aquelas próprias da gestão ou da administração pública 

correntes (CARDOSO JR., 2011, p.20). 

Para o autor é fundamental que o Estado brasileiro reequilibre e ressignifique o 

planejamento governamental e a gestão pública: 

 

[...] tratando-as como unidade de análise e de reconstrução das capacidades do Estado 

para o desenvolvimento nacional. Seja em termos analíticos, seja em termos práticos, 

de definição estratégica das políticas ou de condução cotidiana das ações, o binômio 

planejamento e gestão, até então tratado separadamente (CARDOSO JR., 2011, p. 9-

10).  

 

Para o autor, o “planejamento é atividade altamente intensiva em gestão, daí que 

planejamento sem gestão adequada é processo especialmente sujeito a fracassos e 

descontinuidades de várias ordens”. Frequentemente governos lançam mão da estrutura de 

gestão já instaladas para criar “estruturas paralelas de gerenciamento dos referidos planos de 

ação considerados mais estratégicos a cada momento ou situação” o que é chamado de 

“administração paralela”. Nesse sentido, o “planejamento descolado da gestão corre o risco de 

tornar-se um conjunto de estudos, diagnósticos e proposições de objetivos sem eficácia 

instrumental, atividade incapaz de mobilizar os recursos necessários de forma racional, na 

direção pretendida pelo plano” (CARDOSO JR., 2011, p. 10-11). O autor conclui que: 

 

[...] gestão pública sem planejamento superior que a envolva, por mais que possa 

estruturar ‘modos de fazer’ que consigam racionalizar procedimentos básicos do 

Estado e, com isso, obter resultados em certa medida mais eficientes para o conjunto 

da ação estatal, dificilmente conseguirá – apenas com isso – promover mudanças 

profundas em termos da eficácia e da efetividade das políticas públicas em seu 

conjunto (CARDOSO JR., 2011, p. 12).  

 

 

3.7.2 Monitoramento de Projetos e Escritórios de Projetos 

 

 

Para Gajardo e Reis Neto, para alcançar os resultados esperados não basta identificar os 
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objetivos estratégicos, estabelecer as metas e definir os indicadores. “É necessário um programa 

que crie por meio de projetos as condições para atingir o desempenho operacional e financeiro 

anteriormente descrito na visão” (GAJARDO; REIS NETO, 2009, p.64). Nesse sentido, “para 

cada indicador do BSC será implementada uma iniciativa estratégica, os Planos de Ação 

definirão as atividades, os recursos, os responsáveis e as datas alvo para concluí-los criando os 

resultados que alcançarão as metas” (GAJARDO; REIS NETO, 2009, p.64).  

Gajardo e Reis Neto afirmam que “o gerenciamento da estratégia diz respeito à 

implementação da mesma, ou seja, como o esforço e recursos serão direcionados ao longo do 

tempo, quais os mecanismos de controle para acompanhar o progresso e quais as ações 

corretivas nos casos de desvios” (GAJARDO; REIS NETO, 2009, p. 58). Para viabilizar a 

estratégia, as organizações elaboram projetos, que vão permitir que os resultados sejam 

alcançados.  

O projeto é “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado único”, ou seja, é finito. Tem, portanto início e fim determinados. Um projeto termina 

quando seus objetivos são atingidos ou “quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos 

não serão ou não podem ser alcançados, ou quando há necessidade do projeto deixar de existir”( 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014, p.3).  

A maioria dos projetos tende a criar resultados duradouros, no caso de envolverem obras 

e “podem ter impactos sociais, econômicos e ambientais que terão duração mais longa que os 

projetos propriamente ditos” (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014, p.3). As 

atividades de um projeto “podem ser novas para os membros de uma equipe de projeto, o que 

poderá exigir um planejamento mais dedicado do que outro trabalho de rotina” (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2014, p.3). Ainda segundo o Guia em Gerenciamento de 

Projetos, os “projetos são frequentemente utilizados como um meio de direta ou indiretamente 

alcançar os objetivos do plano estratégico da organização” (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, 2014, p.10). 

Para obter o controle efetivo sobre o progresso dos projetos e da estratégia são 

necessários indicadores financeiros e operacionais. Segundos Gajardo e Reis Neto, “a 

comunicação em projetos ocorre de forma planejada de acordo com as necessidades de cada 

projeto seguindo os processos definidos na metodologia de gerenciamento de projetos” 

(GAJARDO; REIS NETO, 2009, p.59). Já na gestão da estratégia, a comunicação é 

implementada no Mapa Estratégico que se “comunica de forma clara e para todos os níveis da 

estratégia”. O gerenciamento da estratégia e o gerenciamento de projetos permitem “alcançar 

metas e resultados em níveis distintos, porém complementares” (GAJARDO; REIS NETO, 
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2009, p.59).   

De acordo com os mesmo autores, “o Gerenciamento de Projetos é um refinamento da 

Administração Geral com foco nas melhores práticas para alcançar resultados notoriamente 

diferenciados se comparado a outra qualquer forma empírica de gestão” (GAJARDO; REIS 

NETO, 2009, p.66), estando agrupadas em nove áreas de conhecimento: gerenciamento de 

escopo, gerenciamento de tempo, gerenciamento de qualidade, gerenciamento de recursos 

humanos, gerenciamento de comunicações, gerenciamento de riscos, gerenciamento de 

compras e gerenciamento de integração de projetos, e em cinco processos que ocorrem durante 

seu ciclo de vida: iniciação, planejamento, monitoramento e controle e encerramento 

(GAJARDO; REIS NETO, 2009; PALVARINI, 2012; PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, 2014). Assim, constitui “um conjunto de práticas publicado pelo Project 

Management Institute (PMI) e constitui uma base de conhecimento ancorada em práticas 

compiladas na forma de um guia, chamado PMBOK” (PALVARINI, 2012, p.8). 

Os autores destacam os limites do gerenciamento de projetos, onde o processo de 

monitoramento e controle engloba todo o ciclo de vida do projeto (GAJARDO; REIS NETO, 

2009): 

 

Figura 1 - Limites do Projeto 

 

Fonte: GAJARDO; REIS NETO, 2009, p.69. 

 

Ainda segundo os autores, os nove “grupos de processos de gerenciamento de projetos 

são unidos pelos objetivos do projeto e as áreas de conhecimento são integradas pelo 



53 
 

gerenciamento de integração” (GAJARDO; REIS NETO, 2009, p.70) o principal objetivo é 

fazer com que elas funcionem corretamente e harmonicamente. “Não adianta concluir as 

entregas do projeto no prazo se os custos triplicarem, não basta ter os custos sob controle e a 

qualidade do produto não estiver de acordo com o esperado, e não basta fazer boas aquisições 

se estas aumentam os riscos do projeto” (GAJARDO; REIS NETO, 2009, p.70). 

Os principais indicadores em gerenciamento de projetos são “tempo, custo e qualidade 

para monitorar e controlar que o projeto seja concluído conforme planejado. Métricas 

quantitativas e qualitativas também podem ser adotadas e estarão relacionadas ao produto, 

serviço ou resultado do projeto” (GAJARDO; REIS NETO, 2009, p.71). Para os autores, 

 

Os indicadores de desempenho de projetos procuram responder questões como: 

Estamos em dia ou atrasados? Os custos incorridos estão previstos no orçamento? 

Vamos terminar no prazo? O valor provisionado para o projeto será suficiente para 

concluí-lo? Quanto do valor orçado pode ser retirado do projeto sem impacto no 

escopo e prazo de conclusão do projeto? Quanto é o valor necessário a complementar 

no orçamento para assegurar termino no prazo e no escopo previsto? (GAJARDO; 

REIS NETO, 2009, p.73). 

 

E concluem que, 

 

O gerenciamento de projetos permite, através da aplicação correta da metodologia, as 

organizações alcançarem resultados planejados dentro prazo, custo, escopo e 

qualidade. Ao mesmo tempo, o uso do BSC (balanced scorecard) permite transformar 

a estratégia em ação, numa abordagem considerando perspectivas financeiras, dos 

clientes, processos internos e inovação e crescimento, desdobrando os objetivos 

estratégicos em relações de causa e efeito, traduzindo a estratégia em ações táticas e 

estabelecendo indicadores de desempenho financeiros e operacionais (não-

financeiros).  

Alinhamento de informações, requisitos, objetivos e metas estratégicas, através do 

BSC, com o gerenciamento dos projetos permite uma maior sintonia entre os níveis 

estratégicos, tático e operacional para alcançar os resultados estratégicos esperados 

pela organização. A melhoria na qualidade da comunicação, obtida com a 

aproximação do gerenciamento de projetos e o gerenciamento da estratégia, permite 

subsidiar melhor a tomada de decisão em todos os níveis (GAJARDO; REIS NETO, 

2009, p.75).  

 

O Governo Federal, Estados e Municípios passaram a identificar a necessidade de 

organizar e melhor operacionalizar a gestão pública a fim de tornar eficiente o desenvolvimento 

dos projetos, uma das razões para a criação de equipes específicas para lidar com o 

planejamento e gestão, muitas vezes identificadas como Escritórios de Gerenciamento de 
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Projetos, que “é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança 

relacionados a projetos, e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e 

técnicas” (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014, p.11).  

É possível observar a crescente importância de Escritórios de Projetos a partir da década 

de 1990 no Brasil, quando ganha força o movimento da Nova Administração Pública 

(PACHECO, 2006; SILVA; MEDEIROS, 2015). Para Palvarini (2012), que escreveu sobre a 

experiência da criação do Escritório de Projetos Especiais de Modernização da Gestão do 

Ministério do Planejamento, 

 

A estruturação de um Escritório de Projetos no MP busca operacionalizar as 

prioridades apontadas, prestando apoio à identificação e ao detalhamento de temas 

relevantes à gestão pública, articulando os diversos agentes comprometidos com o 

alcance dos resultados e auxiliando a gestão e a execução dos projetos, em parceria 

com os órgãos responsáveis pelo assunto (PALVARINI, 2012, p.3). 

 

Segundo o Guia PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014, p.11) “um 

Escritório de gerenciamento de projetos (EGP, ou em inglês PMO) é uma estrutura 

organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos, e facilita o 

compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas”. As responsabilidades de 

um Escritório de Gerenciamento de Projetos - PMO “podem variar, desde o fornecimento de 

funções de apoio ao gerenciamento de projetos até a responsabilidade real pelo gerenciamento 

direto de um ou mais projetos” (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014, p.11). 

Segundo o Guia, há vários tipos de estruturas e variam de acordo com “seu grau de controle e 

influência nos projetos da organização”, sendo: 

 

 Quadro 1 - Atuação PMO e Nível de Controle  

Função do 

PMO 

Atuação Nível do 

controle 

exercido 

De suporte Os PMOs de suporte desempenham um papel consultivo nos projetos, 

fornecendo modelos, melhores práticas, treinamento, acesso a informações e 

lições aprendidas com outros projetos. Esse tipo de PMO atua como um 

repositório de projetos. 

Baixo 

 

De controle Os PMOs de controle fornecem suporte e exigem a conformidade através de 

vários meios. A conformidade pode envolver a adoção de estruturas ou 

metodologias de gerenciamento de projetos usando modelos, formulários e 

ferramentas específicas, ou conformidade com a governança 

Médio 
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Diretivo Os PMOs diretivos assumem o controle dos projetos através do seu 

gerenciamento direto.  

Alto 

Fonte: Adaptado de PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014, p.11. 

 

Um Escritório de Gerenciamento de Projetos pode ter a autoridade para fazer 

“recomendações, encerrar projetos, ou tomar outras medidas, conforme a necessidade, para 

manter o alinhamento aos objetivos do negócio[...]” e  também [...] “pode estar envolvido na 

seleção, gerenciamento e mobilização de recursos de projeto compartilhados ou dedicados” 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014, p.11). Além disso, o gerente de projetos e o 

Escritório de gerenciamento de projetos possuem objetivos diferentes, no entanto, todos estão 

alinhados com a estratégia da organização, sendo: 

 

Quadro 2 - Gerentes de Projetos Vs. Escritório de Gerenciamento de Projetos 

Gerente de Projetos Escritório de gerenciamento de Projetos 

Se concentra nos objetivos especificados do 

projeto 

Gerencia as principais mudanças do escopo do programa, 

que podem ser vistas como possíveis oportunidades para 

melhor alcançar os objetivos do negócio 

controla os recursos alocados para o projeto a fim 

de melhor atender aos seus objetivos 

otimiza os recursos organizacionais compartilhados entre 

todos os projetos 

Gerencia as restrições (escopo, cronograma, 

custo, qualidade, etc.) dos projetos individuais 

Gerência metodologia, padrões, riscos e oportunidades 

globais, métricas e interferências entre os projetos. 

Fonte: Adaptado de PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014, p.12. 

 

Palvarini (2012) destaca que a coordenação centralizada dos projetos estratégicos se 

justifica pela “economicidade trazida pelo ganho de escala de uma estrutura central com 

expertise específica”; pelo “estabelecimento de padrões no modo de implantar projetos na 

administração pública”; e, pela organização do gerenciamento de projetos estratégicos. De 

acordo com Palvarini: 

 

[...] oferecendo a capacidade de se reduzir a repetição de esforços em projetos 

similares, potencializar o aproveitamento das soluções que têm características 

transversais e a possibilidade de se avaliar ganhos de produtividade para a 

administração com a implantação de projetos complementares (PALVARINI, 2012, 

p.4). 
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O autor ainda destaca as funções básicas do Escritório de Projetos do MP, sendo: 

 

Gestão de projetos - responsável por garantir o bom andamento e a implementação 

dos projetos prioritários; Articulação - atuar junto às equipes de projetos na execução 

e articular agentes e a gestão dos demais recursos; Controle - monitorar a carteira de 

projetos, seus produtos e resultados; Gestão do conhecimento - disseminar métodos 

de gestão, boas práticas e resultados alcançados pelos projetos (PALVARINI, 2012, 

p.7). 

 

Palvarini (2012, p.19) conclui que “projetos e seu gerenciamento efetivo possuem 

grande potencial de introduzirem inovações e/ou solucionarem questões relevantes em 

organizações”. Assim, ter um órgão centralizado que “dissemine um modelo de gestão de temas 

complexos e prioritários e promova o alcance de resultados é uma iniciativa de modernização 

da gestão pública” (PALVARINI, 2012, p. 19). 

Para que os escritórios de projetos no setor público tenham efetividade é necessária uma 

equipe comprometida com a gestão, nesse sentido, no próximo tópico abordaremos a estrutura 

do serviço público brasileiro. 

 

 

3.8 A Estrutura do Serviço Público Brasileiro 

  

 

Entende-se por servidor público a pessoa física que presta serviços ao Estado e às 

entidades da administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga 

pelos cofres públicos. A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabeleceu um regime rígido 

de contratação no serviço público, cuja base é o Regime estatutário, baseado nos princípios da 

Estabilidade e Isonomia. A doutrina jurídica entende que há três tipos de servidores públicos 

(MARINELA, 2018; ALVARES; MEDEIROS, 2017): 

1. Os servidores estatutários, ocupantes de cargos públicos providos por concurso 

público, regidos por um estatuto estabelecido em lei; 

2. Os empregados públicos, ocupantes de emprego público, contratados sob o regime 

da CLT; 
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3. Os servidores temporários, contratados por meio de processo seletivo simplificado 

para exercer funções temporárias, por meio de um regime jurídico especial, disciplinado em lei 

de cada unidade da federação; 

Os servidores públicos ocupam os chamados cargos efetivos, exercidos exclusivamente 

por servidores recrutados por meio de concurso público de provas e títulos. Além dos cargos 

efetivos, há ainda o cargo de provimento em comissão, ocupado transitoriamente para funções 

de direção, chefia ou assessoramento, conforme inciso V, do artigo nº 37 da CF/1988 (BRASIL, 

1989), os chamados cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS) em âmbito federal. 

Os cargos comissionados podem, ou não, ser ocupados por servidores de carreira, ou seja, são 

cargos ocupados por pessoas de confiança do gestor, geralmente escolhido por sua qualificação 

pessoal relacionada com o cargo a ser assumido. De acordo com o inciso V, artigo nº 37 da 

Constituição de 1988: 

 

 [...] as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de 

carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 

apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. (BRASIL, 1989, p.24) 

 

Desde que obedecidos os percentuais mínimos destinados aos servidores de carreira por 

lei, são considerados de livre provimento pelo governo, a fim de adaptar a burocracia ao perfil 

e ao programa de governo do gestor eleito, mantendo o caráter técnico desta burocracia. Isto 

porque, como afirma Longo (2007), a administração profissional no setor público significa uma 

administração gerida e controlada pela política, no entanto, a política deve ser separada do 

funcionamento da gestão pública, afastando-se assim, a herança do patrimonialismo presente 

na administração, tornando as políticas públicas mais eficientes, eficazes e efetivas (LONGO, 

2007).  

Além dos servidores públicos, há ainda os cargos públicos eletivos, ocupados mediante 

eleições, com representantes políticos que terão papel fundamental para definir as diretrizes de 

ação do poder público. Segundo a Constituição Federal de 1988, são cargos eletivos do Poder 

Executivo os de Presidente e Vice-Presidente da República; os de Governador e Vice-

Governador de Estado; e do Distrito Federal e os de Prefeito e Vice-Prefeito. Já do Poder 

Legislativo, são cargos eletivos na União os de Senadores e os de Deputados Federais; nos 

Estados, os de Deputados Estaduais; no Distrito Federal, os de Deputados Distritais; nos 

Municípios, os de Vereadores. 
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No que diz respeito à ocupação dos cargos, é importante ressaltar que há diferentes 

avaliações sobre seus efeitos, em especial quanto à forma de ocupação e à produtividade destes 

servidores. A literatura especializada defende a ampliação da burocracia efetiva, e consequente 

redução dos cargos de livre provimento, mas, por outro lado Abrucio (2007) afirma que: 

 

[...] há uma parcela dos cargos públicos que deve ser preenchida por gente de fora da 

máquina pública, não apenas porque o eleito precisa colocar pessoas de sua confiança 

e que compartilhem de suas ideias no alto escalão governamental. É interessante 

também trazer profissionais do mercado e da academia para “oxigenar” a 

administração pública e incorporar novas técnicas e conhecimentos. Isto já vem sendo 

feito, mas tais escolhas poderiam ser mais transparentes e mesmo competitivas — este 

último quesito valeria principalmente para o preenchimento de postos nas estatais. A 

abertura de edital para envio de currículos, por exemplo, permitiria uma caça aos 

talentos capaz de melhorar a gerência do Estado, além de mudar a péssima imagem 

que a sociedade tem do governo (ABRUCIO, 2007, p. 80). 

 

Ao analisar a profissionalização da burocracia, nota-se que muitos avanços nesta área 

estão sendo desenvolvidos, como por exemplo, o aumento da quantidade de Escolas de Governo 

e, sobretudo, o aumento dos investimentos em programas de capacitação, como políticas de 

formação e treinamento (ABRUCIO, 2007; PIRES et al., 2014; CAVALCANTE; LOTTA, 

2015). Há, ainda, novas propostas de emenda à constituição para alterar os dispositivos 

existentes nas nomeações de cargos de livre provimento, bem como modificar as formas de 

recrutamento e seleção, em tramitação no Congresso Brasileiro. Algumas destas medidas estão 

balizadas em discussões acadêmicas contemporâneas. 

A academia tem abordado diferentes relações de poder e hierarquia entre os cargos 

existentes na burocracia brasileira. A ideia de burocracia, desenvolvida por Max Weber, surge 

como uma forma de organização de trabalho baseada em racionalidade e impessoalidade. 

Contemporaneamente, Cavalcante e Lotta (2015) definem burocracia como o corpo permanente 

não eleito do Estado, responsável institucionalmente pelo funcionamento da chamada “máquina 

pública”. Dentre as vertentes de maior repercussão, é possível citar o Dirigente Público, a 

Burocracia de Alto Escalão, a Burocracia de Médio Escalão e a Burocracia de Nível de Rua. 

Estas divisões de conceitos apresentam variações de interpretação de acordo com a 

realidade estudada, uma vez que cada ente federado conta com uma estrutura hierárquica 

própria, bem como são recentes os esforços para sistematizar e esclarecer os papéis de cada 

vertente.  

O Dirigente Público é um ator social distinto do político e do funcionário público. São 

indivíduos que ocupam cargos no alto escalão governamental, com responsabilidade pelas 
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políticas públicas e pelo desempenho das organizações. Em geral são posições estratégicas mais 

do que perfis técnicos, atuando como gerentes para a implementação do programa de governo 

(DE BONIS; PACHECO, 2010, p. 329-330).  

De Bonis e Pacheco (2010) apontam três dimensões de atuação destes dirigentes 

traçadas por Moore (2002 apud DE BONIS; PACHECO, 2010): (1) Estratégica, que é a 

capacidade de conceber e liderar processos de mudança e inovação; (2) Política, retratando 

iniciativas que legitimem suas ações diante dos atores internos e externos ao Governo; (3) 

Operacional, visando a gestão do conjunto de recursos à sua disposição de forma a melhor 

atingir seus objetivos.  

A Burocracia de Alto Escalão (BAE) é o maior cargo hierárquico, abaixo dos cargos 

eletivos e dos ministros de estado. É aquela composta por tomadores de decisão e reconhecidos 

como formuladores das políticas públicas. Para Loureiro et al. (2014), os ocupantes do alto 

escalão do serviço público federal podem ser definidos como decisores com responsabilidade 

política, os chamados policymakers. Para garantir uma gestão eficiente e, ao mesmo tempo, 

atender aos objetivos políticos da agenda do governo, estes burocratas reúnem características 

técnicas e políticas, simultaneamente. 

A Burocracia de Médio Escalão (BME) faz a intermediação entre o alto escalão e os 

executores das políticas públicas, a burocracia de nível de rua. É encarregada de transformar as 

decisões das políticas públicas em ações. Possui competência técnico-gerencial, liderando 

equipes, e técnico-política, relacionando-se e negociando tanto com subordinados e superiores 

hierárquicos, quanto com atores externos (CAVALCANTE; CAMÕES; KNOP, 2015). 

Para Floyd e Wooldridge, a BME não é apenas executora, ela também participa da 

formulação das estratégias de atuação da organização e/ou das políticas públicas: 

 

Assim, quando divergem do alto escalão, priorizam alternativas que individualmente 

consideram as mais apropriadas e/ou importantes, ao passo que, quando estão 

alinhados, atuando de maneira integradora, são capazes de sintetizar todas as diretrizes 

da política, transformando-as em ação institucional (FLOYD; WOOLDRIDGE, 1992 

apud LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2015, p.36). 

 

Segundo Howlett três situações reforçam a importância da BME: (1) Com a descentralização 

das políticas públicas a BME passa a se responsabilizar por decisões centrais destas políticas; 

(2) A BME passa a ter maior influência entre os burocratas de nível de rua, tornando-se uma 

ponte entre o alto escalão e o nível de rua, fortalecendo a relação bottom-up, (3)  O foco nos 

serviços públicos fortalece as agências que executam estes serviços e seus gestores, “de forma 
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que os gestores agora têm grande potencial de exercer influência no processo político em termos 

organizacionais, políticos e técnicos” Howlett (2010 apud LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2015, p. 

33). 

A burocracia de nível de rua (BNR), do original street-level bureaucracy, teve sua 

identidade consolidada academicamente no estudo de Lipsky (1980), que considera que são 

estes que “entregam” o serviço oferecido pelo governo com alto grau de discricionariedade, 

estando em contato constante com os cidadãos.  

A BNR é composta por implementadores, os executores da política pública. Estes 

burocratas interagem diretamente com o público beneficiário das políticas públicas, e, portanto, 

exercem um papel importante no processo de implementação. Importante salientar que, no dia 

a dia, ao tomar decisões discricionárias a partir da interação direta com os cidadãos, a BNR 

pode desenvolver, em alguns casos, práticas informais não previstas pelos formuladores 

(LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2015). Esse efeito discricionário parte da possibilidade de que a 

BNR faça adaptações locais quando este discorda de elementos da política pública; ou 

implemente estratégias determinadas por ela no que diz respeito à atuação desejada da 

burocracia implementadora (LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2015).  

Nos últimos anos é possível observar que a literatura traçou conceitos sobre a burocracia 

brasileira, principalmente em nível federal. No entanto, ainda há opacidade sobre as divisões 

de papéis, dado que a própria literatura não distingue com clareza os papéis e alocações 

hierárquicas de um burocrata de alto escalão, um burocrata de médio escalão ou de um dirigente 

público. Um Secretário Municipal, por exemplo, pode ser interpretado como Cargo Político, 

Dirigente Público ou Alto Escalão, dependendo do olhar de análise. Um diretor técnico pode 

ser interpretado como Alto ou Médio Escalão, dependendo da composição hierárquica do ente 

federado. A teoria, grosso modo, foca em um ente federado, o Governo Federal, e não esclarece 

como os conceitos podem ser aplicados em diferentes divisões hierárquicas. 

O exemplo mais evidente desta lacuna são as definições do Burocrata de Médio Escalão 

e do Dirigente Público. Para Lotta, Pires e Oliveira (2015), a BME ocupa posição intermediária 

entre o alto escalão e a burocracia de rua, da qual fazem parte os gerentes, dirigentes, 

supervisores e agentes encarregados de operacionalizar as estratégias que o alto escalão da 

burocracia formula, respondendo a ministros ou secretários. Já De Bonis e Pacheco (2010) 

definem que o Dirigente Público ocupa o alto escalão governamental e responde diretamente 

aos mesmos ministros ou secretários de Estado (DE BONIS e PACHECO, 2010). 

Tecnicamente, ocupam a mesma posição hierárquica, mas teoricamente um está se sobrepondo 

ao outro. 
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Para compor os escritórios de projetos é importante entender, em linhas gerais, as 

diferenças entre os burocratas e dirigentes públicos e as diferenças entre funcionários de carreira 

e cargos em comissão, vistos pela literatura como outsiders.  

 

 

3.8.1 Burocratas x Dirigentes Públicos 

 

 

Para tratar do conflito entre burocratas e dirigentes públicos, é preciso entender as 

formas de recrutamento de cada um destes atores. Segundo De Bonis, 

 

Um princípio essencial da burocracia é a sua seleção impessoal, por critérios técnicos, 

por meio de concurso público; entre os pertencentes à carreira, o acesso a posições 

mais elevadas na hierarquia se dá por meio de critérios meritocráticos e de senioridade 

previamente estabelecidos. Dirigentes públicos normalmente são selecionados por 

processos abertos a profissionais que podem ou não pertencer à carreira pública; 

quando pouco institucionalizados, são realizados de modo informal, combinando 

análises de sua trajetória de carreira com o pertencimento a redes sociais que garantam 

afinidades com seu superior político ou laços de confiança pessoal (DE BONNIS, 

2008, p.31). 

 

Além dos elementos de seleção essenciais à burocracia, De Bonis (2008) traz distinções 

importantes entre os burocratas e dirigentes públicos, conforme quadro a seguir: 

 

 Quadro 3 - Comparação entre Burocratas e Dirigentes Públicos  

Variável Burocrata Dirigente Público 

Ethos Aplicação impessoal da regra 
Uso eficiente dos recursos visando à 

maximização dos resultados 

Recurso de poder Conhecimento Técnico Competência gerencial 

Discricionariedade Baixa Média 

Acesso à posição 
Concurso Público e progressão 

na carreira 

Indicação ou seleção aberta conforme 

laços pessoais e competências 

Permanência no cargo Longa Curta 

Responsividade Baixa Média-alta 

Fonte: adaptado de DE BONIS, 2008. 

 

O Quadro 3 mostra como as variáveis possuem diferentes características de acordo com 
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o cargo ocupado, se mais ou menos técnico, dependendo da necessidade. Os dirigentes públicos 

tendem a ficar nos cargos por curto período, não ultrapassando a duração do mandato do Chefe 

do Executivo ou de seu superior político. Sua nomeação depende da vontade do político eleito, 

que tem o poder, no regime presidencialista, de destituí-lo a qualquer tempo. Já o burocrata 

deve sua posição às regras do concurso e, salvo em casos específicos, não pode ser removido 

de sua posição pelo político, permanecendo no cargo por períodos mais longos (DE BONIS, 

2008).  

Ainda segundo De Bonis (2008), o burocrata deve possuir o conhecimento técnico 

necessário sobre os complexos sistemas de regras que regem a chamada máquina pública. Já o 

dirigente público busca resultados e, para tanto, deve possuir competências gerenciais. Embora 

o conhecimento do funcionamento da administração pública possa ser considerado importante, 

o dirigente público não precisa, necessariamente, ser um especialista em determinada área 

técnica, pois o essencial é que este dirigente tenha competências gerenciais, que podem ser 

aplicadas em diferentes áreas de atuação.   

 

 

3.8.2 Funcionários de Carreira x Outsiders 

 

 

Segundo De Bonis (2008) para seleção de um dirigente público, o político pode optar 

por escolher um profissional dentre os funcionários de carreira da esfera pública em questão, 

ou optar por um outsider (profissional não concursado), considerando as diferentes 

características profissionais que cada um traz. O quadro a seguir traz elementos desta 

comparação.  

 

Quadro 4 - Comparação entre Funcionários de Carreira e Outsiders 

Variável 
Funcionários de 

Carreira 
Outsiders 

Conhecimento do Setor Público Alto Baixo-médio 

Disponibilidade Média Alta 

Propensão à inovação e mudança Baixa Alta 

Pertencimento a redes intragovernamentais Alto Baixo 

Pertencimento a redes extra ou intergovernamentais Baixo Alto 

Fonte: Adaptado de DE BONIS, 2008. 
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O quadro 4 mostra que o funcionário de carreira possui maior conhecimento do setor 

público e da cultura organizacional da administração pública. Tendo em vista que o processo 

eleitoral não influencia a sua permanência no cargo, estes não possuem alto nível de 

disponibilidade, ou seja, apresentam maior dedicação ao trabalho desempenhado, e apresentam 

um alto senso de preservação, com grande aversão ao risco e tendem a favorecer a manutenção 

das práticas existentes na organização (DE BONIS, 2008). Já os outsiders, segundo o autor, 

possuem pouca experiência na área governamental e devido à baixa perspectiva de tempo no 

cargo, com muita pressão por resultados, tendem a se disponibilizar mais em termos de cargas 

diárias de trabalho, esforço e motivação. Por não estarem presos às práticas tradicionais da 

administração pública, estão bem mais propensos ao risco, bem como à inovação e à mudança 

e se mostram mais dispostos a trabalhar no limite das possibilidades legais, administrativas e 

políticas em busca de resultados (DE BONIS, 2008).  
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4 ESTUDO DE CASOS 

 

 

Serão realizados estudos de casos, nos municípios de Osasco/SP, Santos/SP e 

Niterói/RJ, que implementaram gestão por resultados entre os anos de 2013 e 2016, para 

responder quais os avanços e desafios do planejamento e do monitoramento de projetos sob a 

ótica da gestão orientada para resultados. Serão analisados: o perfil socioeconômico dos três 

municípios, a implementação do planejamento estratégico e da gestão orientada para resultados, 

os métodos de monitoramento de projetos, o perfil técnico da equipe de monitoramento, os 

meios de participação e transparência, a captação de recursos e execução de projetos via 

transferências voluntárias e os principais avanços e desafios do planejamento, da gestão 

orientada para resultados e do monitoramento de projetos. 

 

 

4.1 Perfil socioeconômico dos municípios de Osasco/SP, Santos/SP e Niterói/RJ 

 

 

A Tabela 1 apresenta o perfil socioeconômico dos municípios estudados como: 

população, área total dos municípios, densidade demográfica, índice de desenvolvimento 

humano, índice de desenvolvimento da educação básica nos anos iniciais, índice de mortalidade 

infantil, esgotamento sanitário adequado, Produto Interno Bruto - PIB per capita, receitas 

orçamentárias realizadas e percentual de recursos oriundos de fontes externas, dados estes 

coletados no portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2018). Com estes 

dados é possível compreender o contexto em que estes municípios se apresentam. 

 

Tabela  1 - Perfil Socioeconômico 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

Municípios

População 

estimada 

em 2017

Área da 

unidade 

territorial 

(2015)

Densidade 

demográfic

a 2010 

(hab/km²)

IDHM 

(2010)

IDEB - 

Anos 

iniciais do 

ensino 

fundamenta

l (2015)

Mortalidade 

Infantil 

(2014)

Esgotamento 

sanitário 

adequado 

(2010)

PIB per 

capita 

(2015)

Receita 

orçamentárias 

realizadas 

(2014)

Percentual 

de 

Recursos 

oriundos de 

fontes 

externas 

(2015)

Osasco/SP 697.886 64.954 10.264,80 0,776 5,9 12,67 89,3 94.801,91 R$1.937.216,00 45,90%

Santos/SP 434.742  280.674 1.494,26 0,84 6,1 13,7 95,01 46.007,27 R$2.294.850,00 40,30%

Niterói/RJ 499.028 133.919 3.640,80 0,837 5,1 10,51 91,01 51.779,62 R$1.876.729,00 44,40%
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- IBGE, 2018. 

 

A partir da análise dos dados, o município de Osasco se destaca em relação à população, 

com 697.886 munícipes com base na população estimada pelo IBGE em 2017, pelo elevado 

índice de densidade demográfica, sendo mais de 10 mil habitantes por km² e por seu Produto 

Interno Bruno - per capita de R$94.801,91 no ano de 2015 e o maior percentual de recursos 

oriundos de fontes externas em 2015 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2018). Niterói se destaca com o menor índice de mortalidade infantil no ano 

de 2014, ficando com 10,51. Já o município de Santos se sobressai pelo melhor índice de 

desenvolvimento humano 0,840, com o melhor índice de desenvolvimento do ensino 

fundamental nos anos iniciais com 6,10, com a melhor receita orçamentária, no montante de 

R$2.294.850,00, possui o menor percentual de recursos oriundos de fontes externas, a maior 

cobertura em esgotamento sanitário adequado com 95,01, a maior área territorial e o menor 

número de habitantes por quilômetro. 

 

 

4.2 A Gestão orientada para resultados e o monitoramento de projetos nos municípios 

de Osasco/SP, Santos/SP e Niterói/RJ 

 

 

Segundo Guerra et. al (2016), os municípios possuem grandes desafios de modernização 

da gestão pública, “pois é nessa esfera que se trata de problemas próximos dos cidadãos, como 

o lixo, o trânsito, os buracos na rua, a saúde, a educação e a assistência social” (GUERRA et 

al., 2016, p.13). É nesse contexto que o estudo de casos abordará as experiências de 

modernização da gestão pública nos municípios de Osasco/SP, Santos/SP e Niterói/RJ, a partir 

da gestão orientada para resultados e o monitoramento de projetos adotados nos três municípios 

entre os anos de 2013 e 2016. 
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4.2.1 Osasco/SP  

 

 

O município de Osasco está localizado na região metropolitana de São Paulo, região 

sudeste do Brasil e possui 697.886 habitantes, conforme estimativa do IBGE para 2017 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). Após duas gestões 

(2005-2008 e 2009-2012) de governo do Partido dos Trabalhadores (PT) no município de 

Osasco, a terceira gestão (2013-2016), liderada pelo então Prefeito Jorge Lapas, também do PT, 

“tinha uma leitura de que o município precisaria avançar na capacidade de planejar as ações e 

monitorar projetos, a fim de alcançar melhores resultados” (GUERRA et al. 2016, p.21).  

Segundo o Entrevistado Osasco 3, embora fosse um governo de sucessão, com altas 

taxas de aprovação, considerando os importantes projetos executados nas duas gestões 

anteriores, houve uma reflexão de que era necessário fazer ajustes, tendo em vista os diversos 

gargalos enfrentados no período, tais como: “na burocracia, na baixa agilidade na tomada de 

decisão (projetos parados em carteira por longos períodos), perda de prazo nas prestações de 

contas [...] e até mesmo perda de oportunidades em trazer novos recursos para execução de 

novas políticas públicas dos outros dois entes federados” (ENTREVISTADO OSASCO 3).  

Ainda segundo o Entrevistado Osasco 3, outro fator relevante que corroborou para a 

criação de uma Secretaria de Planejamento e Gestão foi o fato da gestão 2013-2016 ter uma 

base aliada “bastante díspare”, sendo “necessário que o prefeito eleito pudesse contar um órgão 

que realizasse o planejamento estratégico e acompanhasse o desempenho de todas as áreas” 

(ENTREVISTADO OSASCO 3), de forma técnica, mensurando os resultados e com a devida 

isenção política. 

 

 

4.2.1.1 Implementação do Planejamento Estratégico Orientado para Resultados 

 

 

Em maio de 2013 foi criada por meio da Lei Complementar nº 2615 a Secretaria de 

                                                
5OSASCO (Município). Lei Complementar nº 261, de 17 de maio de 2013. Dispõe sobre a criação da 

Secretaria de Relações Institucionais – SRI, da Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, da Secretaria 

de Comunicação – SECOM, com extinção da Secretaria de Governo - SG, sobre a reorganização da estrutura 

interna da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer – SEREL e dá outras providências.  IOMO. 17 de mai de 

2013. 
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Planejamento e Gestão - SEPLAG, com as seguintes missões: 

 

i) promover a integração das ações de governo; ii) impulsionar o planejamento 

governamental participativo; iii) estimular uma gestão pública qualificada e por 

resultados, em benefício do cidadão de Osasco; iv) monitorar e acompanhar a 

implementação de projetos de forma que garanta a qualidade deles; v) promover a 

eficiência e a qualidade do gasto público, por meio do acompanhamento 

orçamentário; vi) propor o uso de estudos técnicos, aliados aos elementos contextuais, 

como embasamento para a tomada de decisão (GUERRA et al. 2016, p.21). 

 

A SEPLAG se estruturou em quatro departamentos: Planejamento Estratégico - DEPES; 

Fortalecimento Institucional - DEFI; Estudos, Pesquisas e Indicadores - DEPI; e Departamento 

de Gestão, Acompanhamento de Resultados e Gasto Público - DEGA, além da estrutura 

administrativa e de gabinete.  

Vale ressaltar que a Lei Complementar 261/2013 sofreu uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, que segundo a ementa:  

 

Ementa: Constitucional administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 

Complementar nº 261, de 17 de maio de 2013, do município de Osasco. Criação de 

cargos de provimento em comissão. Ofensa à regra do certame público. Inexistência 

de atribuições, exigências e requisitos de provimento previstos em lei. 1. Ausência de 

descrição legal das atribuições dos cargos em comissão criados. Violação do princípio 

da reserva legal. O núcleo das competências, dos poderes, dos deveres, dos direitos, 

do modo da investidura e das condições do exercício das atividades do cargo público 

deve estar descrito na lei. 2  Constituição Estadual: arts. 24, § 2º, 1, 115, II e V, 144, 

da Constituição Paulista (SÃO PAULO, 2014). 

 

Em 09 de abril de 2018, houve uma reestruturação administrativa da SEPLAG, por meio 

da Lei complementar nº 3416, alterando inclusive os nomes e atribuições dos departamentos. 

No entanto, como o foco desse trabalho é a gestão por resultados implementada entre os anos 

de 2013 e 2016, será abordado a forma que ela foi inicialmente estruturada. 

Segundo Guerra et al. (2016) a SEPLAG se baseou nos: 

 

[...] princípios da Nova Gestão Pública na escolha de parcela significativa dos 

                                                
6OSASCO (Município). Lei complementar nº 341, de 09 de Abril de 2018. Dispõe sobre a reestruturação 

administrativa da Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, e dá outras providências. IOMO. 09 de abr de 

2018. 
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conceitos e ferramentas metodológicas que utiliza passando a influenciar, em 

diferente grau de intensidade as principais etapas que compõem o ciclo de políticas 

públicas executado pelo poder público municipal de Osasco [sendo: o planejamento, 

a implementação, o monitoramento e a avaliação] (GUERRA et al. 2016, p.21, grifos 

do autor). 

 

De acordo com o entrevistado Osasco 3, a estruturação da SEPLAG foi formada em 

cima de um diagnóstico de problemas sobre os quais a gestão já tinha conhecimento e, com 

isso, a equipe que comporia a secretaria teria que ter experiência na gestão pública para lidar 

com o novo desafio. 

 

A estruturação foi muito formatada em cima do diagnóstico (problemas) que 

tínhamos. Sabíamos que naquele momento não podíamos errar na montagem da 

equipe que comporia o novo órgão. Era preciso que fossem colaboradores 

experimentados em gestão pública, que estivessem muito dispostos ao novo desafio e 

acima de tudo fossem capazes de dialogar com as diversas áreas, algumas inclusive 

com problemas que precisavam ser tratados e resolvidos com urgência 

(ENTREVISTADO OSASCO 3). 

 

Pacheco (apud Guerra et al. 2016, p.15) afirma que a marca de Osasco é a complexidade, 

tendo, “[...] muitos recursos e muitos problemas [...]” e nesse contexto a gestão de 2013-2016 

resolveu modernizar a gestão pública, dando prioridade ao planejamento e aos resultados, com 

a criação da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. De acordo com Pacheco: 

 

O governo eleito para administrar a cidade no período 2013-2016, para um terceiro 

mandato liderado pelo Partido dos Trabalhadores, decidiu avançar a partir das 

inovações anteriores e enfrentar uma agenda de transformação da gestão pública. 

Elevou o tema da gestão à primeira importância, ao articulá-lo ao planejamento em 

uma nova secretaria municipal. Decidiu, assim, recorrer à modernização da gestão 

como ferramenta para alcançar mais e melhores resultados nas ações. E, ao mesmo 

tempo, enfrentar resistências e dificuldades inerentes à mudança de métodos de 

trabalho, de culturas enraizadas, de micropoderes instalados — internamente à 

máquina municipal. Quanto ao ambiente externo, assumiu o risco de se expor a 

críticas dos que consideram a nova gestão pública um ideário conservador 

(PACHECO apud GUERRA et al. 2016, p.15).  

 

O processo de planejamento estratégico orientado para resultados da Prefeitura de 

Osasco foi vinculado ao Plano Plurianual - PPA, correspondendo ao período de 2014 a 2017, 

dando-lhe “[...] uma visão inovadora e moderna de estabelecimento de estratégia [...]” 
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(GUERRA et al. 2016, p. 33). Todo o processo foi coordenado pelo Prefeito e pela SEPLAG, 

com a assessoria técnica da Fundação Getúlio Vargas.  

A contratação da Fundação Getúlio Vargas foi motivada pela urgência em dar início às 

ações de governo e buscou atrelar teoria e prática. De acordo com o Entrevistado Osasco 3: 

 

No início da gestão buscamos aquilo que já estava disponível no mercado, ou seja, 

organizações com expertise comprovada nessa área de planejamento e gestão pois se 

fazia urgente dar início às ações, tendo em vista que o governo tem um prazo de 

validade, que são quatro anos. A ideia era conhecer o que o mercado oferecia e na 

medida do possível adaptar para nossa realidade que era bem conhecida, ou seja, fazer 

um ajuste entre teoria e a parte prática, que a gente tinha muita experiência e vivência. 

Nesse sentido, nosso futuro colaborador, que viesse de fora, teria que estar disposto a 

uma construção com a gestão, pois não desejaríamos algo pronto, um produto de 

prateleira. Tinha que olhar para o nosso conhecimento e adaptar com a teoria 

(ENTREVISTADO OSASCO 3). 

 

O planejamento com a visão de futuro levou em conta o Plano Osasco 50 anos, 

elaborado na gestão anterior, com demandas organizadas pela sociedade civil e o Plano de 

Governo do então Prefeito Jorge Lapas e, envolveu todos os 27 órgãos da administração pública 

municipal (RABELO; ALVARES; SANTOS, 2015; ORTIZ; MEDEIROS, 2017; GUERRA et 

al., 2016; PELLICCI; MARTELLO JUNIOR, 2016). Do ponto de vista metodológico, foi 

utilizado o modelo Balanced Scorecard - BSC que, segundo Guerra et al.: 

 

É uma ferramenta de gestão que parte da visão de futuro da organização para definir 

as estratégias prioritárias que serão executadas e construir os indicadores de 

desempenho, seguidos por metas para mensuração dos resultados atingidos na 

execução das estratégias pactuadas. A aplicação do método estimulou os servidores 

públicos a refletirem sobre as ações, por meio de uma série de perguntas a respeito 

das intervenções sugeridas, tais como ‘Aonde se quer chegar?’, ‘Como?’, ‘Quanto 

custará?’, etc (GUERRA et al., 2016, p.25). 

 

No Mapa Estratégico da Prefeitura de Osasco 2014-2017 (Figura 2), a visão de futuro 

objetiva a promoção do desenvolvimento econômico, da equidade social e da elevação da 

qualidade de vida da população. Foi dividido em onze eixos que compuseram as “bases para o 

desenvolvimento” e os “eixos de crescimento”. No Mapa está representada a relação entre os 

eixos temáticos e a visão de futuro almejada para a cidade.  
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 Figura 2 - Mapa Estratégico da Prefeitura de Osasco  

 

Fonte: GUERRA et al., 2016.  

Com a conclusão do planejamento estratégico e do Plano Plurianual, a Prefeitura de 

Osasco optou pela contratualização da estratégia entre os gestores municipais. As estratégias 

prioritárias foram pactuadas em março de 2014, entre as secretarias gestoras e prefeito, por 

meio dos Acordos de Resultados, sendo a SEPLAG interveniente dos 12 contratos firmados7. 

Segundo o site da SEPLAG/Osasco (OSASCO, 2017a), no total foram pactuados 32 objetivos 

estratégicos, 11 Eixos Temáticos, 100 indicadores e metas e 290 Projetos Estratégicos.  

Os Quadros 5, 6, 7 e 8 demonstram, em linhas gerais, a metodologia dos Acordos de 

Resultados, a partir da pactuação com a Secretaria de Educação. Segundo o documento:  

 

[...] os objetivos estratégicos são o centro do planejamento estratégico e direcionam o 

desempenho organizacional uma vez que representam o resultado que se pretende 

alcançar durante esta gestão, dentro de cada eixo do Mapa Estratégico. Para alcançar 

os objetivos foram definidas as prioridades de governo, que, por sua vez, são 

desdobradas em um conjunto de projetos estratégicos. O alcance dos objetivos 

estratégicos é mensurado através dos indicadores, que permitem acompanhar o 

                                                
7 Saúde; educação; esporte e lazer; assistência social; obras e serviços; segurança e controle urbano; habitação e 

desenvolvimento urbano; indústria e comércio; desenvolvimento, trabalho e inclusão; cultura; meio ambiente; 

transporte e mobilidade urbana. 
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alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de 

problemas, necessidades de mudança etc. (OSASCO, 2017b) 

 

Quadro 5 - Quadro Estratégico da Secretaria de Educação de Osasco - 2014 a 2017 

 

 

Fonte: OSASCO, 2017b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 Quadro 6 - Descrição dos Objetivos Estratégicos e Escopo  
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Fonte: OSASCO, 2017b. 

 

Quadro 7 - Indicadores de Desempenho 

 

Fonte: OSASCO, 2017b. 
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 Quadro 8 - Projetos Estratégicos (demonstração)  

 

Fonte: OSASCO, 2017b. 

 

A Secretaria de Educação pactuou um total de 34 projetos estratégicos. O Quadro 8 

demonstra apenas a metodologia do Acordo de Resultados em relação aos projetos estratégicos, 

na definição de propósitos e resultados esperados.  

Em relação à contratação da consultoria da Fundação Getúlio Vargas, segundo o 

Entrevistado Osasco 3, um dos pontos negativos foi não ter percebido com antecedência que 

nem todos os secretários e equipes técnicas das secretarias tinham conhecimento e experiência 

em suas aéreas. Isso só foi percebido tempos depois, quando o planejamento já estava 

consolidado. “Se tivéssemos percebido essa questão antes, poderíamos ter contratado 

consultores especialistas nas áreas mais problemáticas para que o planejamento fosse eficaz”. 

Essa falha “[...] ocasionou constantes revisões, ajustes e novos gargalos, quer seja no 

planejamento, quer seja na gestão do que já estava proposto nos acordos de resultados”. Nesse 
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sentido, o Entrevistado Osasco 3 afirma que a consultoria poderia ter alertado a gestão “[...] de 

que isso era passivo de acontecer, já que eles têm vivência, já realizaram esse trabalho em outras 

gestões. Afinal, eles têm expertise para isso, estão no mercado para isso.” (ENTREVISTADO 

OSASCO 3). De acordo com o entrevistado Osasco 1: 

 

O modelo pensado e instituído, apesar de bom na teoria do que deveria ser o 

planejamento estratégico, não encontrou em Osasco, estrutura organizacional nem 

cultural para receber o modelo proposto, com isto, os instrumentos tiveram de ser 

adaptados à realidade local e apesar das diversas oficinas que antecederam a 

construção do AR, houve resistência dos gestores em entendê-los, aceitá-los e praticá-

los (ENTREVISTADO OSASCO 1).  

 

Em relação aos pontos positivos na contratação da consultoria, para o Entrevistado 

Osasco 1, “[...] ainda que não de maneira plena, conseguiu introduzir no município a ideia de 

planejamento estratégico”. De acordo com o Entrevistado Osasco 3, é importante trazer pessoas 

de fora, que tenham experiência e que possam oxigenar a gestão pública por dentro. O 

Entrevistado Osasco 3 ainda destaca a importância de consultorias ligadas às universidades de 

gestão pública porque permitem a oportunidade de conciliar teoria e prática. Esses consultores, 

que também são professores, ao trabalhar os problemas da gestão pública na prática conseguem 

levar essas questões para seus discentes e com isso fazer um contraponto.   

 

É importante você trazer alguém de fora, que tem experiência e que possa oxigenar a 

gestão por dentro, os próprios problemas, um olhar que não está viciado, porque nós 

já estávamos na gestão há oito anos. É preciso que o gestor tenha críticas sobre o seu 

trabalho, sobre a gestão, afinal, ele não sabe tudo. Por outro lado, você ter uma 

consultoria do calibre da FGV, por ser tratar de uma universidade, que discute o tema 

de gestão, que forma gente nessa área, você abre uma janela com a academia, que 

pode ter Osasco e outras experiências de gestão subnacional e melhorar inclusive a 

formação de seus discentes. É muito comum que as pessoas que saem da academia, 

nas áreas de gestão pública e ao chegar em uma atividade prática, necessitem de uma 

nova formação pois aquilo que lhe foi ensinado está desconectado com a realidade. 

Você encontra professores que são experts em direito administrativo, que por 

exemplo, conhecem a Lei 8666, mas que nunca compraram um alfinete usando essa 

Lei. Ou seja, ele não sabe os problemas que são inerentes a esse processo. Tem coisas 

na administração pública que só o dia a dia pode te mostrar, te revelar. Nesse sentido, 

a consultaria foi importante para fazer esse contraponto. Com a FGV foi possível fazer 

isso porque parte dos consultores eram professores da graduação, do mestrado, do 

doutorado e o tempo inteiro a gente fazia essa provocação (ENTREVISTADO 

OSASCO 3).   
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4.2.1.2 Monitoramento, equipe e transparência  

 

 

Como interveniente e para realizar o acompanhamento, monitoramento e avaliação das 

iniciativas pactuadas pelo Município de Osasco, a SEPLAG organizou Escritórios em três 

instâncias de relacionamento com abordagens diferentes, que mesclaram técnicos de diferentes 

posições hierárquicas e sob diferentes formas de contratação do organograma da prefeitura. As 

três instâncias são: (1) Escritório da Estratégia, formado por membros do alto e médio escalão 

da SEPLAG que acompanham o desenvolvimento da estratégia de governo e o desempenho 

dos indicadores; (2) Escritório de Projetos, formado por membros do médio escalão da 

SEPLAG, todos integrantes do Departamento de Fortalecimento Institucional, que monitoram 

e gerenciam os projetos estratégicos de maneira sistêmica; e (3) Escritório Local de Projetos de 

cada secretaria municipal, composto idealmente por técnicos de médio escalão e burocratas de 

nível de rua, responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos, dos orçamentos e da estratégia 

de sua pasta (RABELO; ALVARES; SANTOS, 2015; ORTIZ; MEDEIROS, 2017; 

MEDEIROS; FREIRE; ALVARES, 2016; PELLICCI; MARTELLO JUNIOR, 2016; 

ALVARES; MEDEIROS, 2016).  

A estratégia de composição do corpo técnico para cada tipo de escritório contou com 

cuidados distintos a fim de garantir melhores resultados. Os escritórios da estratégia e de 

projetos, compostos por técnicos da SEPLAG, foram preenchidos por técnicos com experiência 

e formação em gestão pública, economia, geografia e temas correlatos, a maior parte 

proveniente de Escolas de Administração Pública (GUERRA et al, 2016; ALVARES; 

MEDEIROS, 2016). Para a composição do Departamento de Fortalecimento Institucional, ou 

seja, do Escritório de Projetos, de acordo com o Entrevistado Osasco 2,  

 

[...] foi exigido da equipe selecionada formação superior completo, experiência de no 

mínimo dois anos no setor público ou terceiro setor, vivência em elaboração e gestão 

de projetos, habilidade com planilhas, SICONV, sistemas de monitoramento, 

mediação de conflito, com interesse e conhecimento em políticas pública nos diversos 

segmentos, como saúde, assistência social, segurança e controle urbano, trabalho e 

inclusão, entre outros (ENTREVISTADO OSASCO 2).  

 

Segundo o Entrevistado Osasco 2, a equipe de monitoramento do Escritório de Projetos 

foi preenchida por servidores de carreira da Prefeitura de Osasco e por nomeações em cargos 
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comissionados, “[...] sendo um diretor, cinco gerentes, três assistentes de monitoramento de 

projetos e um assistente administrativo. Cada gerente ficou responsável por monitorar duas ou 

três secretarias, auxiliado pelo assistente e o apoio administrativo do Escritório” 

(ENTREVISTADO OSASCO 2). 

Ainda em relação à estruturação do Escritório de Projetos, de acordo com o Entrevistado 

Osasco 1, “[...] além do diretor, que coordenava todas as ações do grupo, cada técnico era 

responsável pelo acompanhamento dos projetos de duas ou mais secretarias, dependendo do 

porte das mesmas”. O monitoramento “[...] ia desde a concepção das propostas, 

acompanhamento dos sistemas de monitoramento federais e estaduais, execução dos projetos e 

prestação de contas” (ENTREVISTADO OSASCO 1).  

Para a composição dos Escritórios Locais de Projetos, A SEPLAG desenvolveu um 

perfil mínimo a ser seguido por todas as secretarias, a fim de garantir o olhar técnico para os 

projetos. Para formalizar esta estrutura, houve solicitação e indicação oficial de, pelo menos, 

três membros de cada secretaria, preferencialmente ocupados por cargos efetivos, para garantir 

a continuidade da proposta. A partir das equipes estabelecidas, foram realizadas diversas 

capacitações em temas como gestão pública, orçamento, convênios, elaboração de projetos, 

entre outros (ALVARES; MEDEIROS, 2016).  

No entanto, segundo o Entrevistado Osasco 1, houve por parte dos gestores das 

secretarias uma dificuldade em entender o que é um escritório de projetos. Nesse sentido, as 

pessoas indicadas para comporem os Escritórios Locais nem sempre tinham formação ou 

conhecimento da política pública e as indicações deram-se “[...] muito mais por confiança do 

que por conhecimento”. 

Em relação às capacitações com o Escritório Local de Projetos, segundo o Entrevistado 

Osasco 1, “[...] o que houve na verdade, foi a tentativa de qualificação da equipe”. No entanto, 

“[...] houve muita resistência dos agentes públicos na aceitação do monitoramento, bem como 

na gestão por resultados”. Apesar de a SEPLAG ter ofertado cursos de qualificação, “[...] o 

retorno foi pouquíssimo. Empreendeu-se tempo e dinheiro, porém sem resultados efetivos”. 

Corroborando com essa afirmação, segundo o Entrevistado Osasco 2, “[...] a adesão nos cursos 

ficou a desejar, poucos tiraram proveito do investimento, a equipe que deveria receber 

formação, muitas vezes consumida pelas demandas de trabalho, enviava outra pessoa, que mal 

sabia do assunto para ocupar seu lugar no curso”. 

Tento em vista que o foco desse trabalho é o monitoramento dos projetos estratégicos, 

ou prioritários da gestão, será analisado o método de monitoramento utilizado pelo 

Departamento de Fortalecimento Institucional – DEFI, que na organização da SEPLAG, é o 



78 
 

Escritório de Projetos da Prefeitura de Osasco. De acordo com a SEPLAG, o DEFI: 

 

Tem como premissa gerenciar e acompanhar os projetos prioritários, definidos pela 

gestão, por meio do monitoramento das ações em andamento, dos recursos 

empregados, dos produtos obtidos e da posterior avaliação dos resultados; Com 

diretrizes e método de monitoramento específico, o departamento atua em conjunto 

com o planejamento estratégico, pois trabalha, sistematicamente, no controle de 

situações adversas à execução e à prestação de contas para alcance das metas 

prioritárias; Atua na identificação de recursos e fontes de financiamento, assessora na 

elaboração de propostas e interage com as diversas secretarias da administração do 

município, com instituições concedentes e agentes financeiros, visando o 

fortalecimento institucional e o desenvolvimento do município. (OSASCO, 2017a) 

 

Segundo Medeiros, Freire e Alvares,  

 

A SEPLAG optou por adotar metodologias diversas de monitoramento, com o intuito 

de que fosse garantido o olhar para o longo prazo e para o alcance de objetivos 

estratégicos mais amplos no desenvolvimento da cidade. Ao mesmo tempo, não 

perderia de vista que a implementação dos projetos é parte fundamental para que o 

governo cumpra as promessas e se aproxime desses objetivos. (MEDEIROS; 

FREIRE; ALVARES, 2016, p.199) 

 

Considerando que em janeiro de 2013, no início da Gestão do Prefeito Jorge Lapas, não havia 

um órgão na Prefeitura de Osasco que centralizasse todas as informações de projetos e tendo 

em vista o número elevado de projetos inadimplentes com os órgãos concedentes, 

paralelamente ao ciclo de planejamento estratégico, o Departamento de Fortalecimento 

Institucional - DEFI iniciou um diagnóstico de todos os projetos com recursos externos. O 

diagnóstico foi aprofundado pelo DEFI a partir da coleta e sistematização de informações de 

diversas fontes, dentre outras, destacam-se as mais importantes (RABELO; ALVARES; 

SANTOS, 2015; MEDEIROS; FREIRE; ALVARES, 2016; ENTREVISTADO OSASCO 2): 

● Portal da Transparência do Governo Federal; 

● Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal - 

SICONV; 

● Acompanhamento de Obras da Caixa Econômica Federal; 

● Ministério do Planejamento e Gestão; 

● Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação 

- SIMEC; 

● Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; 

● Fundo Nacional de Saúde - FNS;  
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● Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde - SISMOB; 

● Portal da Transparência do Governo do Estado de São Paulo; 

● Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE; 

● Reuniões, contatos por correio eletrônico, ofícios e telefone com os órgãos concedentes 

do Governo Federal e Estadual; 

● Reuniões com as Equipes técnicas das Secretarias Gestoras do Município. 

Conforme comprovado por estas fontes, a maioria dos projetos pactuados com os entes 

federados estava com deficiências nas propostas, execução e prestação de contas. Estes projetos 

apresentavam riscos e restrições, sendo destacados por Rabelo, Alvares e Santos (2015) e 

Alvares et al. (2016): 

● Propostas com pendência de resolução de diligências;  

● Obras aprovadas em terrenos inadequados e/ou com amarras judiciais; 

● Valor de repasse muito inferior ao valor total do projeto;  

● Projetos aprovados sem dimensão real do impacto orçamentário;  

● Orçamentos elaborados com base nos custos de implantação, desconsiderando 

manutenção e custeio posterior; 

● Projetos com cronograma de execução muito atrasados; e  

● Projetos antigos, não iniciados, com prazo de vigência esgotado e pendências com 

prestação de contas; além de outros problemas.  

Para buscar reduzir os riscos e restrições identificados nos projetos, o DEFI sistematizou 

essas informações em planilhas e compartilhou-as com o Prefeito, Secretários Municipais e 

com as Equipes técnicas das Secretarias, que passaram a ter maior clareza e controle sobre os 

projetos existentes, sendo possível estabelecer uma estratégia de regularização das pendências, 

com o propósito de manter e firmar novas parcerias, bem como garantir e dar subsídios para a 

inclusão desses projetos nos Acordos de Resultados, que foram pactuados posteriormente entre 

o Prefeito e as Secretarias, com o comprometimento de alcance dos objetivos estratégicos, 

prioridades de governo e execução de projetos estratégicos. Segundo o Entrevistado Osasco 2,  

 

[...] foi possível ter a dimensão de números, valores e finalidades de cada projeto, para 

tomada de decisões junto ao chefe do executivo e secretários das pastas, bem como 

alinhar as parcerias com a União e Estado, para a continuidade de execução de 

projetos em andamento e firmar novos convênios, bem como recorrer a outras 

estruturas como o setor público e aos recursos do tesouro municipal. Com o 

conhecimento de cada projeto, finalidade e valores pôde-se contribuir com o 

planejamento financeiro, neste caso alguns projetos foram cancelados e outros 

readequados a fim de construirmos uma carteira de projetos que refletisse as demandas 

e necessidades da cidade e que convergisse para uma maior orientação dos recursos 

(ENTREVISTADO OSASCO 2).  
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A partir desse diagnóstico e da configuração inicial da equipe, tanto do Escritório de 

Projetos (gerentes de projetos), como dos Escritórios Locais de Projetos (técnicos das 

secretarias), foi constatada a necessidade de criação de métodos de monitoramento dos projetos. 

Como critério inicial, para inserção de novas propostas, as secretarias executoras precisariam 

estar alinhadas à estratégia de governo, prever valores de contrapartida, manutenção e custeio, 

ter metas claras e prazos exequíveis. Já o monitoramento dos projetos previa o 

acompanhamento dos prazos, dos valores e metas pactuados, dos riscos, das restrições, das 

diligências, das prestações de contas parciais e final e avaliação final (RABELO; ALVARES; 

SANTOS, 2015; MEDEIROS; FREIRE; ALVARES, 2016).  

Em 2013, a Equipe do DEFI, em parceria com o Controle Interno da Secretaria de 

Finanças, com o Departamento de Compras e Licitação e com a Secretaria de Assuntos 

Jurídicos da Prefeitura de Osasco, elaborou uma cartilha intitulada “Fluxo SICONV e Fluxo de 

Processos” com um roteiro básico para elaboração de propostas, execução e prestação de contas 

de projetos com os diversos órgãos do Governo Federal, bem como procedimentos e modelos 

para autuação de processos administrativos vinculados a projetos em geral (OSASCO, 2013).  

Uma escolha metodológica para o desenvolvimento do trabalho dos gerentes de projetos 

foi a divisão de secretarias por área de políticas públicas, como assistência social, saúde, 

educação, habitação, mobilidade urbana, dentre outras, de acordo com a formação e interesse 

de cada gerente. Para Medeiros, Freire e Alvares (2016) essa divisão por temas de interesse e 

aptidão possibilita que cada gerente se aproprie das políticas públicas e dos projetos 

monitorados, favorece a intervenção e possibilita um acompanhamento mais próximo, 

detalhado e proativo, aprofundando a relação cotidiana com os temas monitorados 

(MEDEIROS; FREIRE; ALVARES, 2016). 

Segundo Medeiros, Freire e Alvares (2016), uma ferramenta importante para o 

fortalecimento do monitoramento dos projetos e da estratégia foi o desenvolvimento do Sistema 

Monitora Osasco, criado pelo Departamento de Estudos, Pesquisas e Indicadores - DEPI, com 

o objetivo de “[...] viabilizar, para a Secretaria de Planejamento e Gestão, o monitoramento e o 

gerenciamento de projetos estratégicos, projetos operacionais e indicadores”. O sistema foi 

desenvolvido a partir das demandas dos departamentos da SEPLAG e em especial das 

demandas de monitoramento de projetos do Departamento de Fortalecimento Institucional. 

Ainda segundo as autoras: 

 

Para a construção/caracterização do sistema, foi utilizado como base principal o 



81 
 

planejamento estratégico e a metodologia de rastreamento de projetos já utilizada pelo 

Departamento de Fortalecimento Institucional (DEFI), o que se fez por meio de 

planilhas eletrônicas. O planejamento estratégico adotado foi dividido e relacionado 

em onze eixos interligados a objetivos, indicadores e projetos estratégicos. O 

Monitora Osasco disponibiliza, por meio de login personalizado e permissões 

distintas, todos os dados cadastrados, em tempo real, de acordo com o perfil do 

usuário. Referenciando os projetos, as informações estão disponíveis para todas as 

secretarias envolvidas, porém, somente as gestoras e o Departamento de 

Fortalecimento Institucional têm opção para edição dos Projetos Operacionais. Por 

meio dos dados cadastrados, é possível acompanhar, interagir com secretarias-meio, 

identificar possíveis riscos e restrições, etapas atrasadas, além de contratos e 

convênios a vencer. Também é disponibilizada a extração dos dados, em formato de 

planilha eletrônica, para potencializar o uso deles (MEDEIROS; FREIRE; 

ALVARES, 2016, p. 220).  

 

Segundo o entrevistado Osasco 3, no Sistema Monitora Osasco havia informações de 

todos os projetos pactuados nos acordos de resultados e também, de todos os projetos com 

recursos externos que não estavam nos ARs, “[...] mas que precisavam ser executados e 

monitorados, segundo metodologia utilizada pela equipe de monitoramento”. 

De acordo com o entrevistado Osasco 1, o Sistema Monitora Osasco “[...] foi criado 

para que todos os agentes públicos envolvidos na execução dos projetos do munícipio pudessem 

não só acompanhar, mas também inserir todos os dados relativos àqueles projetos, tendo assim 

a situação real e atualizada de todas as informações”. No entanto, de acordo com o entrevistado, 

os técnicos das secretarias responsáveis pela inserção destas informações não cumpriam seu 

papel, sendo que quase 100% das informações eram inseridas no sistema por técnicos do DEFI. 

Corroborando com essa afirmação, o Entrevistado Osasco 2 afirmou que “[...] foram realizadas 

capacitações com todos os interlocutores que iriam fazer uso da ferramenta, disponibilizadas 

senhas de acesso, porém, na prática, o sistema só foi alimentado pela equipe do Escritório de 

Projetos, para armazenar dados e extrair relatórios”.  

O DEFI estabeleceu um fluxo de monitoramento de projetos (conforme Figura 3) que 

prevê atividades de monitoramento diário, incluindo: alimentação de planilhas e do Sistema 

Monitora Osasco, acompanhamento dos sistemas externos, contatos com os órgãos 

concedentes, contato com as secretarias executoras e reuniões pontuais; reuniões mensais com 

as secretarias gestoras, secretarias-meio para planejamento, alinhamento de informações e 

encaminhamentos e; periodicamente, a realização das salas de situação.   
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Figura 3 - Fluxo de Atividades de Monitoramento de Projetos 

 

Fonte: MEDEIROS; FREIRE; ALVARES, 2016. 

 

As Salas de Situação são reuniões realizadas periodicamente por secretaria, seja 

trimestral, quadrimestral ou semestral, com a participação do Prefeito, da SEPLAG, secretário 

e escritório local da pasta, secretarias-meio, que de alguma forma interferem na execução dos 

projetos (seja jurídica, financeira, administrativa e obras). Nestas, o DEFI apresenta 

informações de todos os projetos prioritários, focando nos que possuem riscos e restrições e 

para os quais precisam ser tomadas decisões para superar os obstáculos que ocorram durante a 

execução, de modo a garantir o alcance dos resultados planejados (RABELO; ALVARES; 

SANTOS, 2015; MEDEIROS; FREIRE; ALVARES, 2016). Segundo o Entrevistado Osasco 

3, 

 

A Sala de Situação era o momento para dar resolutividade aos gargalos que não foram 

possíveis de serem superados no primeiro e no segundo ponto de controle. Com as 

informações organizadas o prefeito se sentia seguro na tomada de decisão. Era 

possível repactuar questões, corrigir rotas, ajustar orçamentos, cronograma, entre 

outros. Essas reuniões aconteciam em média a cada três meses para cada pasta ou de 

acordo com a necessidade de discutir questões relevantes sobre alguma pasta 

específica (ENTREVISTADO OSASCO 3). 

 

De acordo com o entrevistado Osasco 3, o chefe do executivo na gestão 2013-2016 

utilizava as salas de situação e os relatórios de projetos como fontes de informações para tomada 

de decisões e para dialogar com outras esferas de governo em busca de parcerias. Também as 

utilizava para propor novos projetos e ações que não estavam nos acordos de resultados, mas 
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que se faziam necessários naquele momento. Além disso, eram usadas para dialogar com a 

sociedade civil organizada e com possíveis investidores no município.  

De acordo com o Entrevistado Osasco 1, existem muitos fatores que prejudicam o 

monitoramento de projetos, tais como “[...] entregas fora do prazo, planejamento inadequado 

das ações, comunicação ineficaz, falta de comprometimento da equipe dos escritórios locais, 

omissão de informação, entre outros”. Segundo o Entrevistado,  

 

Em Osasco, o monitoramento consistia, basicamente, em acompanhar o andamento 

dos projetos no dia a dia possibilitando a identificação dos pontos críticos e 

proporcionar a resolução desses antes que comprometessem o resultado final do 

projeto e, na maioria das vezes, não só indicando, mas executando ações de solução. 

(ENTREVISTADO OSASCO 1)  

 

Em relação à autonomia e ao enforcement que o monitoramento tem em frente às demais 

secretarias, segundo o Entrevista Osasco 1, “[...] no início, era bem pouco, pois as pastas 

entendiam o monitoramento como ferramenta de controle não das ações, mas das pessoas”. No 

entanto, “[...] com o passar dos meses e dado o trabalho intenso da equipe de monitoramento, 

houve maior abertura [...], mas não foi plena. Sempre ficava alguma informação que só era 

repassada quando a situação já estava acontecendo ou com emergência de resolução.”. No 

entanto, na visão do Entrevistado Osasco 2, o nível de autonomia e enforcement era alto.  

Segundo o Entrevistado Osasco 1, no início da gestão 2013-2016 a equipe de 

monitoramento dos projetos teve muitas dificuldades para “entrar” nas secretarias-fins, e “[...] 

após muito trabalho da equipe de monitoramento isto foi minimizado”. Porém, com a mudança 

da gestão (2017-2020), “[...] a nova equipe (secretários e equipe técnica) também não tinha 

conhecimento do que de fato era o monitoramento. Na verdade, viam a SEPLAG como fonte 

de informação e auxílio, e com isto perdeu-se muito do conquistado em termos de 

monitoramento” (ENTREVISTADO OSASCO 1).  

O Entrevistado Osasco 3 destaca alguns pontos positivos do monitoramento de projetos 

em Osasco, tais como: identificar pontos que exigem atenção especial com a finalidade de 

realizar ajustes e recomendar ações para corrigir, evitar ou minimizar erros; antecipar os 

problemas; corrigir rotas; maior controle das ações; retomada de projetos que já estavam “dados 

como irrecuperáveis”, entre outros. Para o Entrevistado Osasco 2, o monitoramento “[...] 

permitiu além de uma melhor execução, aumentar a capacidade e a agilidade de tomada de 

decisão a respeito das escolhas governamentais, quer seja para a gestão anterior ou para a atual, 



84 
 

para atender as demandas da população e prospectar uma cidade que avança”. 

De acordo com o Entrevistado Osasco 3, o principal ponto negativo do monitoramento 

é falta da cultura do planejamento e do controle das ações por parte dos gestores públicos. “Os 

agentes públicos de modo geral, sentem-se pouco ou nada confortáveis com a ideia de ter suas 

ações “vigiadas” e é este o conceito que se tem na maioria dos casos, então, enquanto isto não 

for mudado, continuará sendo “negativo” dentro do monitoramento. Para o Entrevistado Osasco 

2 um ponto negativo é “o enfraquecimento, a ruptura e a falta de interesse na estratégia de 

monitoramento pela nova gestão”.  

Em relação à transparência, todas as informações coletadas pelo monitoramento eram 

inseridas no Sistema Monitora Osasco e trimestralmente eram gerados relatórios de projetos 

por área e por tipo de recursos e disponibilizados no portal da Secretaria de Planejamento e 

Gestão (Entrevistados Osasco 1; Entrevistado Osasco 3). No entanto, segundo o Entrevistado 

Osasco 3, uma falha na gestão “[...] foi não ter conseguido naquele momento, disponibilizar 

esses relatórios no portal da transparência do município. Se fosse disponibilizado em um canal 

mais aberto, a população poderia ter conhecimento e participar mais incisivamente das ações 

da gestão”.  

Em relação ao perfil ideal da equipe técnica de monitoramento de projetos, para o 

Entrevistado Osasco 3,  

 

Primeiro, tem que ser pessoas que tenham formação nas áreas afins. Que tenham 

necessariamente experiência e vivência em gestão pública. Precisam ter um grau de 

resiliência na tratativa com os gestores municipais. No entanto, precisam ter postura 

enérgica de cobrança. Tem que entender daquela pasta que ele está responsável e, 

acima de tudo, tem que gostar imensamente do que ele faz. Independente se for 

funcionário de carreira ou comissionado (ENTREVISTADO OSASCO 3). 

 

Complementando o perfil ideal da equipe técnica de monitoramento de projetos, para o 

Entrevistado Osasco 2,  

 

Tem que ter consciência que a gestão pública se faz por meio de leis e transparência, 

ser uma pessoa comprometida com os prazos além dos conhecimentos técnicos, 

habilidades em interlocução, mediação de conflitos, negociação, liderança, 

articulação, pois terá o papel de promover a conexão das pessoas envolvidas no 

processo, organizado, saber lidar com diferentes interesses, objetividade, persistência 

e empatia para ter as pessoas corresponsáveis  alinhadas (ENTREVISTADO 

OSASCO 2). 



85 
 

Em relação ao perfil ideal da equipe técnica de projetos das áreas-fins, para o 

Entrevistado Osasco 3,  

 

Tem que ser muito semelhante ao perfil da equipe de monitoramento. Precisam falar 

a mesma linguagem, precisam entender das legislações, estarem estimulados com a 

gestão pública e conhecer muito mais as políticas públicas da área que ele responde, 

bem como ter um conhecimento fino dos processos internos de gestão. 

(ENTREVISTADO OSASCO 3)   

 

Já para o Entrevistado Osasco 2, este perfil ideal da equipe técnica de projetos das áreas-

fins seria descrito como: 

 

Tem que ter consciência que a gestão pública se faz por meio de leis e transparência, 

ser uma pessoa comprometida com os prazos, além dos conhecimentos técnicos, 

habilidades em execução, em interlocução, negociação, liderança, articulação, pois 

terá que se comunicar com as partes envolvidas no processo às quais exercem 

diferentes papeis, ter objetividade e persistência para alcançar os resultados. 

(ENTREVISTADO OSASCO 2) 

Para o Entrevista Osasco 1, tanto a equipe técnica de monitoramento de projetos, como 

a equipe técnica de projetos das áreas-fins, têm que ter conhecimento mínimo da gestão pública, 

das legislações básicas que norteiam os convênios, os contratos e as licitações. Al\em disso, 

devem ter conhecimento dos sistemas de monitoramento do governo federal e ter o mínimo de 

condição de elaboração de propostas, execução de convênios e prestação de contas. 

 

 

4.2.1.3 Avanços  

 

 

Em relação aos avanços, destacam-se os principais pontos abordados pelos gestores de 

Osasco, levando em consideração as entrevistas e os artigos publicados:  

 

• O principal avanço da gestão por resultados foi que “[...] cada órgão, cada secretaria, 

sabia exatamente qual o seu papel e o que ele tinha que entregar [...]” e tendo em vista 

que o “[...] Planejamento Estratégico levava muito em consideração o Plano de Governo 
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do Prefeito Jorge Lapas, o que ele havia vendido à população durante sua campanha 

[...]”, os secretários e suas equipes assumiam um papel técnico e também político com 

a comunidade (ENTREVISTADO OSASCO 3); 

• Os acordos de resultados estavam atrelados ao Plano Plurianual – PPA, à Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO e à Lei Orçamentária Anual – LOA. Para o 

Entrevistado Osasco 3, “[...] não basta ter um bom planejamento estratégico sem que 

esse esteja atrelado ao orçamento [...]” ou seja, para executar o planejamento estratégico 

a gestão tinha recursos garantidos (ENTREVISTADO OSASCO 3); 

• Durante o período que o monitoramento foi efetivamente executado, percebeu-se maior 

controle das ações, maior qualidade nas propostas submetidas, além de atenção aos 

prazos juntos aos órgãos de controle e órgãos financiadores (ENTREVISTADO 

OSASCO 1); 

• Foi possível corrigir rotas, prever e evitar questões de desajustes de cronogramas, 

resolver questões de dominialidade, ter clareza do tamanho dos problemas e promover 

a articulação para resolução dessas questões com todas as partes envolvidas nos projetos 

(ENTREVISTADO OSASCO 2); 

• Disponibilização aos munícipes de informações sobre a execução dos projetos 

prioritários pactuados na gestão (RABELO; ALVARES; SANTOS, 2015; MEDEIROS; 

FREIRE; ALVARES, 2016; ENTREVISTADO OSASCO 3); 

• O monitoramento constante dos projetos e metas do planejamento estratégico, 

proporcionava correção de rotas o tempo todo e inclusive abria a possibilidade de fazer 

o balanceamento financeiro das áreas de acordo com o andamento de cada projeto 

(ENTREVISTADO OSASCO 3); 

• Por meio da experiência da criação da SEPLAG e do Departamento de Fortalecimento 

Institucional, um dos maiores legados, entretanto, foi a implementação do método de 

monitoramento de projetos, por instituir um olhar para o monitoramento e avaliação dos 

projetos de forma estruturada e dinâmica com informações centralizadas e disponíveis 

em tempo real (RABELO; ALVARES; SANTOS, 2015; MEDEIROS; FREIRE; 

ALVARES, 2016); 

• Com o desenvolvimento do monitoramento de projetos realizado pelo DEFI na gestão 

2013-2016, os gestores municipais destacaram:  

 

1) o sucesso com a regularização de pendências em propostas de maneira geral, 
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corroborando para a aprovação e a execução dos projetos de forma exitosa; 2) o 

sucesso com a regularização dos cronogramas e a conclusão de projetos; 3) a 

qualificação da captação de recursos, uma vez que as necessidades do município 

foram identificadas e sistematizadas; 4) a maior clareza dos custos dos projetos, assim 

como o maior controle da execução orçamentária; 5) cancelamento de propostas 

inexequíveis e a regularização do cancelamento nos órgãos concedentes, fazendo que 

todos os esforços sejam concentrados em projetos exequíveis; 6) estruturação de um 

sistema de controle de projetos atualizados; 7) regularização das prestações de contas, 

com acompanhamento regular do Serviço Auxiliar de Informações para 

Transferências Voluntárias (Cauc); 8) maior interlocução com os órgãos concedentes, 

o que favoreceu diretamente a solução de pendências e a execução dos projetos; e 9) 

fortalecimento da equipe local, que passou a atuar com processos e fluxos 

estruturados, redução da resistência ao trabalho de monitoramento (ALVARES et al., 

2016, p 91-92). 

 

No entanto, vale destacar a posição do Entrevistado Osasco 1 que ao seu ver “[...] foram 

poucos os avanços, uma vez que os agentes públicos não tinham, e muitos ainda não têm a real 

ideia do que é a gestão por resultados, ou até mesmo o que significa o monitoramento de 

projetos”.  

4.2.1.4 Desafios 

 

 

Em relação aos desafios, destacam-se os principais pontos abordados pelos gestores de 

Osasco levando em consideração as entrevistas e os artigos publicados:  

 

• A gestão não conseguiu “[...] disseminar o planejamento estratégico, ou seja, os acordos 

de resultados, para todos os níveis da gestão municipal”. A gestão esperava que os 

secretários e seus assessores, que participaram do processo de planejamento estratégico 

até a assinatura dos acordos de resultados, “[...] estivessem disseminando essa cultura 

para as demais áreas das secretarias. No entanto, isso não ocorreu. Sendo muito comum, 

nos pontos de controle, nas reuniões de monitoramento, as equipes desconhecerem suas 

obrigações, ou seja, o próprio acordo de resultados” (ENTREVISTADO OSASCO 3); 

• Os gestores públicos: 

 

[...]que participaram do planejamento estratégico desconheciam parte significativa da 

política pública a qual eram responsáveis. Muitas vezes não conheciam as legislações, 

normas, regras, os planos nacionais que regem aquela política, os planos municipais, 

entre outros. (ENTREVISTADO OSASCO 3)  
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Mesmo em governos de coalizão, tanto prefeito, quanto secretários precisam entender da 

importância de terem equipes qualificadas em todas as áreas para não comprometer os projetos 

e as entregas prometidas pela gestão. Nesse sentido, o desafio é contar com gestores 

qualificados, com melhores conhecimentos sobre gestão pública, legislações, direito 

administrativo, que também tenham conhecimento sobre os problemas e desafios do município 

e que a remuneração dessa equipe pudesse ser mais adequada ao perfil exigido 

(ENTREVISTADO OSASCO 3). 

• Os gestores das pastas precisariam compreender a proposta da gestão por resultados e 

do monitoramento, “[...] que não se tratava de uma equipe que estava querendo 

atrapalhar a vida dele” (ENTREVISTADO OSASCO 3); 

• Embora tenha havido um esforço em promover a articulação entre as secretarias 

executoras e responsáveis pelos projetos, havia dificuldade no gerenciamento interno 

das secretarias, retrabalho nos documentos técnicos por falta de atenção às normas de 

execução dos órgãos concedentes, comunicação deficiente, resistência ao 

monitoramento, não cumprimento de prazos, entre outros (ENTREVISTADO OSASCO 

2); 

• Resistência por parte dos escritórios locais “[...] em utilizar e alimentar os sistemas de 

gestão e monitoramento”, ainda que os mesmos tenham sido capacitados 

(ENTREVISTADO OSASCO 2); 

• Necessidade de estruturar áreas de alta relevância para o bom desempenho da gestão 

pública, tais como: sistemas de compras, de recursos humanos, contábil, de processos 

jurídicos, entre outros (ENTREVISTADO OSASCO 3); 

• Embora tenha sido fomentada a criação de uma carteira de projetos para captação de 

recursos, não foi realizada pela gestão. “O motivo apontado pelos servidores foi o 

número reduzido de funcionários para executar, monitorar e elaborar, bem como a falta 

de recurso financeiro para contratações de projetistas” (ENTREVISTADO OSASCO 2); 

• Para o monitoramento é fundamental que os projetos com recursos próprios tenham 

metas e objetivos claros (ENTREVISTADO OSASCO 2); 

• O resultado do monitoramento poderia servir como ferramenta na tomada de decisão do 

prefeito em trocas de equipes que não estivessem atingindo os resultados pactuados. Em 

se tratando de um governo de coalizão, isso seria um bom instrumento para validar a 

qualidade da indicação daquele partido (ENTREVISTADO OSASCO 3); 

• O resultado do monitoramento poderia ser utilizado de forma mais intensiva no diálogo 
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com a sociedade civil organizada. Esse diálogo poderia ser realizado para mostrar o que 

a gestão não conseguiu executar, bem como para dar mais transparência 

(ENTREVISTADO OSASCO 3); 

• Criar cargos públicos efetivos para garantir a permanência deste trabalho nas gestões 

futuras; apropriar as equipes técnicas dos instrumentos de gestão (RABELO; 

ALVARES; SANTOS, 2015; MEDEIROS; FREIRE; ALVARES, 2016);  

• Ampliar a transparência das ações municipais aos cidadãos (RABELO; ALVARES; 

SANTOS, 2015; MEDEIROS; FREIRE; ALVARES, 2016); 

• O maior desafio é conseguir mudar a cultura da “máquina prefeitura”. Principalmente 

fazer com que os gestores entendam que o controle das ações e os resultados disso são 

para a população, não em favor de interesses próprios ou manutenção de egos políticos. 

Não ficou suficientemente claro que o “controle” proposto era das ações e dos 

resultados, não das pessoas (ENTREVISTADO OSASCO 3). 

Ao final, o entrevistado Osasco 3 fez algumas indagações sobre a Gestão por Resultados 

aplicada no município de Osasco entre 2013-2016. Isto porque, o prefeito Jorge Lapas não foi 

reeleito e a nova gestão 2017-2020 não deu continuidade a esta política. 

 

O aspecto mais relevante em relação a tudo isso é que essa entrevista está sendo 

realizada em abril de 2018 e aquilo que foi produzido, pensado, utilizado recursos 

públicos, para colocar em prática aquela proposta, que a gestão pública de Osasco 

pudesse dar um salto de qualidade, se tornando mais eficiente, eficaz e efetiva, hoje 

nada disso se mantém em pé. Por outro lado, a sociedade cada vez mais clama por 

melhorias dos serviços entregues pelo poder público, com custos menores e por novas 

demandas! Sabemos que todas as gestões têm um prazo de validade, ou seja, quatro 

anos. Como fazer para que esses investimentos feitos para melhoria da gestão pública 

não desapareçam com a troca de gestão? O município de Osasco não é o primeiro e 

não será o último nesse processo de monta e desmonta procedimentos que tem como 

objetivo melhorar a gestão pública. Teria valido a pena esse investimento que Osasco 

propôs de 2013 a 2016? Será que o envolvimento de forma efetiva da sociedade civil 

num processo como esse de Osasco poderia garantir a sua perenidade? 

(ENTREVISTADO OSASCO 3) 
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4.2.2 Santos/SP  

 

 

O município de Santos está localizado no litoral sul do estado de São Paulo, região 

sudeste do Brasil, é um município portuário, sede da Região Metropolitana da Baixada Santista 

e possui 434.742 habitantes, conforme estimativa do IBGE para 2017 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). Em 2013, a Prefeitura de Santos, 

liderada pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do Partido da Social Democracia Brasileira - 

PSDB, implantou o Programa Participação Direta nos Resultados – PDR, com o desafio de 

instituir uma política gerencial focada em resultados, através de indicadores de desempenho 

objetivos e transparentes (SANTOS, 2014; FERRAZ, 2017).  

 

4.2.2.1 Implementação do Planejamento Estratégico Orientado para Resultados 

 

 

Para a implantação do PDR, a Prefeitura de Santos/SP contratou assessoria técnica da 

Fundação Vanzolini e também para a promoção de capacitação aos servidores municipais com 

o objetivo de aplicar novas metodologias de gestão (SANTOS, 2014; FERRAZ, 2017). O foco 

do PDR é reduzir os gastos com o custeio da máquina e ampliar os investimentos com 

servidores municipais e cidadãos (SANTOS, 2014). 

A contratação da Fundação Vanzolini foi custeada pelo Programa de Modernização da 

Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT, programa do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, destinado a apoiar projetos de 

investimentos voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da gestão pública. 

Tento em vista que a Prefeitura de Santos não tem uma Secretaria de Planejamento, o 

trabalho de coordenação do PDR entre os anos de 2013 e 2016 ficou a cargo da Secretaria 

Municipal Gestão – SEGES e segundo um dos entrevistados da Prefeitura de Santos, 

 

Hoje, se você entra lá na estrutura organizacional da prefeitura, não tem uma 

Secretaria de Planejamento. Esse papel foi assumido pela Secretaria de Gestão e muito 

calcado no perfil do secretário. Então, o que ele fez? Foi agregando lá no gabinete 

dele pessoas com experiência nessa área de gestão de processos, fez uma parceria 

muito interessante com a fundação Vanzolini que é da USP. Então, nós tivemos um 

investimento em capacitação grande dentro da prefeitura com apoio do BNDES. Nós 

levamos 64 servidores, que era uma média de três por secretaria, porque nós temos 21 

secretarias. Então nós levamos esse grupo para fazer uma pós-graduação em gestão 
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de processos e de qualidade e trabalhamos com essas pessoas dentro das secretarias, 

justamente para mapear processos e escolher indicadores dentro desses processos. 

Existiu sim uma preocupação em definir missão, visão e valores das secretarias porque 

algumas, vamos dizer assim, se sobrepunham (ENTREVISTADO SANTOS 1). 

 

A construção do PDR teve apoio técnico da Fundação Vanzolini e dos servidores que 

participaram do processo de capacitação, que são chamados de “pontos focais”. Ainda segundo 

o entrevistado (SANTOS 1), “[...] foi um momento de discutir com as secretarias, qual era a 

atribuição de cada uma delas dentro do contexto da prefeitura” e melhorar o fluxo dos 

processos. 

 

Quando você vai mapear processos e levantar essas informações, você encontra 

mesmo muito retrabalho, muita gente fazendo a mesma coisa, muitas secretarias 

executando tarefas que não tinham nada a ver com o objetivo da secretaria. Então, a 

gente foi dando uma enxugada nesses processos, com apoio da Vanzolini e desses 

pontos focais. (ENTREVISTADO SANTOS 1) 

 

Para Fábio Ferraz (2017), Secretário de Gestão do Município na época da implantação 

do PDR, “[...] passou a ser possível instituir metas com o foco em agilizar as respostas a diversas 

demandas da sociedade e gastar menos recursos. Investir mais no atendimento à população e 

menos no andamento da própria estrutura de governo”. Ainda segundo Ferraz ,  

 

O conceito do método é simples: o Prefeito pactua formalmente com os secretários 

municipais um Acordo de Resultados, disciplinado por Lei Municipal – um contrato 

de gestão com prazo de vigência anual. O acordo é composto principalmente pelos 

compromissos referentes: a) à execução dos projetos estruturadores; b) ao atingimento 

dos resultados, ou seja, das metas dos indicadores finalísticos constantes dos 

contratos, e c) à racionalização do custeio. A construção da metodologia baseou‐se na 

literatura gerencial sobre gestão do desempenho e buscou encontrar um difícil 

equilíbrio entre complexidade nas fórmulas para rápida aferição e a simplicidade para 

se expor metas de fácil compreensão de todos. O exemplo do governo mineiro serviu 

de inspiração na construção do nosso método. Após aprovação do arcabouço legal foi 

criado um sistema de indicadores de desempenho para o suporte dos contratos em sete 

Secretarias (FERRAZ, 2017) 

 

Segundo os entrevistados da Prefeitura de Santos, o processo de planejamento do PDR 

no primeiro e segundo ciclo envolveu o alto e o médio escalão da Prefeitura. Participaram do 
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processo os secretários, as diretorias e as coordenadorias das pastas. A discussão não foi 

realizada com os munícipes. Segundo um dos entrevistados, houve muitas discussões na câmara 

de vereadores e com o sindicato dos servidores, tendo em vista que não havia uma Lei que 

autorizasse a celebração de contratos de gestão que atrelasse cumprimento de metas com 

bonificação dos servidores. Isso gerou amplo debate. 

 

Em 2013, nós tivemos que fazer a propositura da lei para câmara, porque não existe 

uma lei aqui no município que autorizasse a celebração dos contratos de gestão. Então, 

também não foi só assim, eu quero fazer, então vamos fazer. Não. Teve toda a 

discussão e eu participei de várias discussões na câmara, com o sindicato dos 

servidores, porque por incrível que pareça, o sindicato dos servidores, embora desde 

o primeiro desenho do projeto já fosse falado da intenção de atrelar o cumprimento 

das metas com uma bonificação, o sindicato era radicalmente contra. Então, eu recebi 

vários ofícios do sindicato falando assim: se a prefeitura tem dinheiro para pagar 

bônus, não queremos metas, queremos reajuste geral para os servidores. E na câmara 

o que os vereadores falavam: vocês querem pagar bônus para a pessoa fazer aquilo 

que ela já tem que fazer? Já não é uma obrigação do funcionário? (ENTREVISTADO 

SANTOS 1) 

 

Ainda segundo o Entrevistado Santos 1, o argumento da gestão foi que os funcionários 

públicos não estão acostumados a serem cobrados por meta e que esta ideia é nova na 

administração pública, mas necessária para tirar as pessoas da zona de conforto e tornar mais 

eficiente a prefeitura.  

A Lei Complementar nº 803, de 19 de julho de 20138, permitiu a contratualização por 

resultados no município de Santos. Coube à Secretaria de Gestão, a intermediação junto às 

demais secretarias na definição de indicadores. O Acordo de Resultados é pactuado entre 

prefeito e secretários municipais, com prazo de vigência anual, sendo “[...] composto 

principalmente pelos compromissos referentes: a) à execução dos projetos estruturadores; b) ao 

atingimento dos resultados, ou seja, das metas dos indicadores finalísticos constantes nos 

contratos, e c) à racionalização do custeio”. A partir da avaliação dos resultados, pode haver “a 

concessão do prêmio de produtividade proporcionalmente ao desempenho da equipe, 

diretamente pago aos servidores municipais” (SANTOS, 2014). 

De acordo com um dos entrevistados, o prêmio de produtividade do PDR “[...] funciona 

como um décimo quarto salário, mas ele não é integral, é metade do salário” 

                                                
8SANTOS (Município). Lei Complementar nº 803, de 19 de julho de 2013. Disciplina o contrato de gestão, a 

autonomia gerencial, orçamentária e financeira, o prêmio de qualidade e produtividade, a aplicação de recursos 

orçamentários provenientes de economias com despesas correntes no âmbito do poder executivo, e dá outras 

providências. DO. 20 de jul. 2013.  



93 
 

(ENTREVISTADO SANTOS 1). Se a média da secretaria for acima de 90%, os servidores 

efetivos recebem 50% do salário-base. Se a secretaria atingir entre 70% e 89%, os servidores 

efetivos recebem 25% do salário-base e se a secretaria ficar com o resultado abaixo de 70%, os 

servidores efetivos não recebem nenhuma bonificação. Embora esteja prevista na Lei a 

bonificação para cargos em comissão, segundo um dos entrevistados, a prefeitura nunca pagou. 

Existe um entendimento que esse programa tem que beneficiar e valorizar os servidores 

efetivos. 

Em 2014 as secretarias já estavam com um entendimento mais maduro de todo o 

processo e houve uma primeira proposta de indicadores. Essa proposta, “[...] nada mais era que 

um conjunto de indicadores que apontavam para execução, para o dia a dia, para a melhoria de 

processo, mas também com uma visão de futuro e alguns indicadores que a gente chamava de 

essenciais ou finalísticos” (ENTREVISTADO SANTOS 1). 

O primeiro ciclo do PDR foi implementado em 2014/2015, pactuado em forma de 

contrato com seis secretarias municipais (Saúde, Educação, Assistência Social, Cidadania, 

Gestão e Finanças) e com a Ouvidoria Pública, contendo 151 metas e indicadores, considerados 

prioritários para início do programa. Os quadros 9 e 10 são uma amostra da metodologia 

utilizada, a partir da Secretaria de Educação, definindo os objetivos estratégicos, metas, 

indicadores e objetivos. 

 

Quadro 9 - Objetivos Estratégicos PDR 2014 - Secretaria de Educação 

 
Fonte: SANTOS, 2014, p. 57. 
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Quadro 10 - Metas, Indicadores e Objetivos PDR 2014 - Secretaria de Educação 

 

Fonte: SANTOS, 2014, p.59. 

 

No final do primeiro ciclo, a gestão municipal percebeu a necessidade de fazer uma 

auditoria externa nas secretarias para averiguar os resultados, por ser uma experiência nova, 

que envolve bonificação de funcionários e a divulgação dos resultados para a população. 

Segundo o Entrevistado Santos 1, mesmo a prefeitura tendo uma equipe que faz o 

monitoramento, a gestão e o acompanhamento dos resultados, era necessária uma auditoria com 

pessoas de externas. Essa auditoria do sistema de participação dos resultados da prefeitura foi 

realizada pela Fundação Vanzolini.  

Em agosto de 2015, R$5,3 milhões foram pagos como forma de bonificação para 7,8 

mil servidores. Segundo o Relatório PDR Santos de 2015 (SANTOS, 2015), todas as secretarias 

envolvidas atingiram as metas estabelecidas em 2014 e 85% dos indicadores tiveram aprovação.  

Segundo Ferraz (2017), “[...] os Servidores Públicos foram bonificados com o 

atingimento das metas e com isso houve de fato a validação por parte de todos. Ou seja, se no 

início havia uma certa desconfiança sobre o andamento dos trabalhos, essas foram esvaziadas 
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ao término do primeiro ciclo”. Ainda segundo Ferraz (2017), “[...] foi aprimorado o sistema de 

tecnologia da informação utilizado para o preenchimento periódico dos desempenhos. A 

ferramenta passou a ser totalmente automatizada, permitindo dashboard em tempo real” para 

todos os envolvidos.  

 

Os indicadores e metas estão disponíveis no site da Prefeitura, portanto são de fácil 

acesso à população que passa a ter a oportunidade de conhecer, acompanhar e 

principalmente cobrar resultados de toda a administração municipal (FERRAZ, 

2017). 

 

De acordo com o Entrevistado Santos 1, em dezembro de 2014 o projeto já estava mais 

consolidado e a Prefeitura conseguiu colocar o sistema SIGSantos para funcionar. Esse sistema 

possibilitou que as secretarias informassem todo o cumprimento de metas por sistema, 

facilitando todo o processo, que antes era realizado por meio de planilhas, e-mails e reuniões 

presenciais. De 2014 para 2015 houve um salto de 07 para 21 contratos e segundo o entrevistado 

1, se não fosse a tecnologia, a criação do SIGSantos, eles não teriam conseguido.   

O segundo ciclo foi implementado em 2015/2016, abrangendo todas as 20 secretarias 

da gestão municipal, mais a companhia de tráfego e habitação, contendo 235 metas e 

indicadores. Ao todos foram pactuados 21 contratos. Nesse ciclo também teve a consultoria da 

Fundação Vanzolini.  

Segundo dados divulgados pela Prefeitura de Santos, em 20 de fevereiro de 2017, 

10.579 servidores municipais da administração direta e indireta receberam R$9,8 milhões de 

bonificação do segundo ciclo do programa Participação Direta nos Resultados. Dos 235 

indicadores e metas pactuados, 185 metas foram cumpridas integralmente, 23 parcialmente e 

27 não foram alcançadas. 

De acordo com o Entrevistado Santos 1, houve revisão de contratos devido ao cenário 

econômico, principalmente em relação aos projetos. 

 

A questão de projetos, principalmente aquilo que não era a rotina, que a gente colocou 

no contrato dele, que eram atribuições de desenvolver projetos, muitos ficaram 

truncados por falta de recursos e a gente teve sim que fazer um ajuste porque a gente 

acredita que a meta ela tem que servir para estimular o desenvolvimento daquela área 

técnica e não para o cara jogar a toalha. (ENTREVISTADO SANTOS 1)  
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 Há ainda uma comissão consultiva formada pela assessoria jurídica do gabinete, pelo 

secretário adjunto de finanças e por uma pessoa da assessoria direta do prefeito que julga a 

execução dos processos e fazem revisões.  

 

[...] essa comissão consultiva vai julgar a execução dos processos e muitas vezes a 

gente teve que fazer uma revisão apertando um pouquinho mais as secretarias 

naquelas metas que a gente percebeu durante a execução que eram metas frouxas. 

(ENTREVISTADO SANTOS 1) 

 

O terceiro ciclo do PDR foi lançado em abril de 2017, no segundo mandato do prefeito 

Paulo Alexandre Barbosa, com 471 metas e indicadores. Conforme nota divulgada no site da 

Prefeitura de Santos, a pactuação foi realizada com 20 secretários municipais e com os 

presidentes da Cohab, CET e da Fundação Arquivo e Memória de Santos (Fams), com previsão 

de abranger 10.406 servidores e previsão orçamentária para pagamento de bonificação no valor 

de R$ 13.276.664,27, caso os objetivos sejam alcançados por todos.  

Os contratos de 2017 não tiveram apoio de consultoria, porque segundo o Entrevistado 

Santos 1, não havia recursos para essa finalidade, então, foram feitos pela equipe da própria 

prefeitura.  

Na pergunta sobre os pontos negativos e positivos da contratação da Fundação 

Vanzolini, um dos entrevistados, disse que o maior dificultador da contratação é o custo 

elevado. Porém, não considera que seja um ponto negativo, porque é um serviço especializado. 

Outra questão levantada foi que nem todos os dirigentes públicos concordaram com a 

metodologia da consultoria. Houve casos de secretários não quererem assinar o contrato, 

alegando que os consultores não entendiam dos assuntos da pasta ou que eles tinham colocado 

indicadores que não haviam sido pactuados (ENTREVISTADO SANTOS 1).  

Segundo o Entrevistado Santos 1, o consultor não tem que entender da área, ele tem que 

entender de processos. No entanto, em alguns casos, houveram adaptações nos contratos e, 

mesmo não estando previsto no contrato da consultoria, houve a contratação de pessoas 

especializadas para darem andamento na construção do PDR. Esse foi um ponto positivo, “[...] 

acho que a Fundação Vanzolini fez um excelente trabalho porque foram flexíveis” e “[...] na 

execução do processo, eles continuaram próximos”. 

Ao ser questionado se a equipe da prefeitura tinha se apropriado do processo de 

construção do PDR, o entrevistado disse: 
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Eu uso exatamente essa palavra: Pedigree. Sabe aquela história que santo de casa não 

faz milagre? É bem isso. A gente chega lá e fala para as secretarias: essa meta está 

frouxa. No segundo mês de contrato tua meta já vai estar batida. Isso não é legal para 

você. Vamos escolher uma outra meta. Olha, esse processo aqui já está maduro, vamos 

em cima de um outro processo que está mais crítico. Mas, quem que está falando? 

Entendeu? É o seu par. (ENTREVISTADO SANTOS 1) 

 

Outro dado importante, em 2017, é que o Plano de Metas foi incorporado no PDR com 

a finalidade de prestar contas à Câmara de Vereadores. Segundo o Entrevistado Santos 1: 

 

[...] a gente acabou embutindo dentro do PDR essas metas que são do Plano de Metas 

[...]. Para as secretarias não tem diferença, é tudo PDR. Tem que cumprir tudo. Para 

prefeitura, digo, para o governo é diferente. Tem as metas internas e tem as metas do 

plano de metas, que o prefeito tem que ir lá na câmara [...]. No plano de metas estão 

algumas metas mais relacionadas com essa visão mais de cidade e o PDR olhando 

mais para os nossos processos. Para as secretarias é tudo um contrato só. 

(ENTREVISTADO SANTOS 1) 

 

Ainda em 2017, a coordenação do PDR passou para Secretaria de Ouvidoria, 

Transparência e Controle. Também, houve a criação da Secretaria de Governo que tem a missão 

de acompanhar e ajudar todas as secretarias a atingir os objetivos estratégicos:  

 

Qual é o papel institucional dela? Acompanhar as secretarias de todas as áreas, enfim, 

para ajudá-las a atingir os objetivos estratégicos, não só o que está no âmbito do PDR 

ou do PDM mas enfim tudo aquilo que a secretaria se propõe a fazer. Porque a gente 

também tem um entendimento que não é tudo que a secretaria faz que a gente coloca 

no contrato de gestão. A gente até vai fazer o levantamento e aparece uma série de 

coisas, só que assim, onde tudo é prioridade, nada é prioridade. (ENTREVISTADO 

SANTOS 1) 

 

Para o entrevistado Santos 1, os contratos de gestão em Santos “[...] têm essa 

característica de ser universalizado” isso porque, atualmente “[...] não tem nenhum setor da 

prefeitura que está fora, que não esteja abarcado pelos contratos de gestão”. Ainda segundo ele, 

o foco na transparência gerou um anseio em mostrar tudo que a prefeitura está fazendo, no 

entanto, na sua visão, a quantidade de metas poderia ser mais “enxuta”.   

Outra novidade em relação a Santos foi que, a partir de 2017, além do resultado do PDR, 

a gestão atrelou o desempenho das secretarias à taxa de aprovação dos munícipes em relação 
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às demandas oriundas da ouvidoria. Assim, o próprio munícipe que fez a manifestação avalia o 

desempenho da secretaria via sistema. Ou seja, se a secretaria vai bem nas metas do PDR, mas 

por outro lado não atende as demandas da população via ouvidoria, vai impactar na nota final 

daquela secretaria. Segundo o Entrevistado Santos 1, não adianta a secretaria estar com 100% 

das metas cumpridas no PDR e na ouvidoria estar com alto índice de reclamação por parte da 

população.  

 

 

4.2.2.2 Monitoramento, equipe e transparência  

 

 

Até 2016, o monitoramento das metas e indicadores do PDR era realizado pela 

Secretaria de Gestão e a partir de 2017 passou a ser realizado pelo Departamento de Ouvidoria 

e Transparência, que está vinculado à Secretaria de Ouvidoria, Transparência e Controle. No 

entanto, de acordo com o Entrevistado Santos 2, a equipe técnica que fazia esse monitoramento 

na Secretaria de Gestão também foi transferida para a Secretaria de Ouvidoria, Transparência e 

Controle, dando continuidade e aprimorando o monitoramento do PDR.   

As reuniões de monitoramento das metas do PDR são realizadas trimestralmente com 

os secretários das pastas e o secretário interveniente dos contratos, que até dezembro de 2016 

era a Secretaria de Gestão e atualmente é a Secretaria de Ouvidoria, Transparência e Controle 

(ENTREVISTADO SANTOS 2). De acordo com o Entrevistado Santos 1, o prefeito sempre 

escolheu um secretário mais próximo, “do núcleo duro dele” para fazer esse papel de 

“cobrança” em relação às metas pactuadas.  

Ainda segundo o entrevistado Santos 1, nas reuniões de secretariado, quem faz a 

exposição das metas de todas as secretarias é o secretário que coordena o PDR, ou seja, até 

2016 foi o secretário de Gestão e atualmente o secretário de Ouvidoria, Transparência e 

Controle. No entanto, existe um entendimento na equipe de monitoramento que esse papel 

deveria ser realizado pelos secretários de cada pasta.  

 

É muito cômodo pra eles, eles nem se preparam para reunião. E aí fica a equipe de 

monitoramento lá, fazendo esse papel, que acho que não cabe. O gestor é ele. Nós 

somos o monitoramento. Quem tem que prestar contas disso aí para o prefeito é o 

contratado. [...] Mas a gente não chegou nesse patamar ainda. É uma coisa que seria 

bem interessante. (ENTREVISTADO SANTOS 1) 
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Ainda segundo o Entrevistado Santos 1, mesmo se cada pasta fizesse a exposição de 

suas metas na reunião de secretariado, a equipe de monitoramento teria que estar presente para 

assessorar o prefeito e orientar caso os dados apresentados não estivessem de acordo com a 

realidade, mas é fundamental que cada secretário se aproprie dessa função.  

 

Acho que o cara tem que se apropriar dessa função. Eu sou o gestor daquela área, eu 

tenho que responder pelo que está dando certo ou pelo que está dando errado. Esse 

papel aí de ficar só sentado na cadeira, só consumindo as análises que os outros estão 

fazendo. Não! Quem tem que fazer análise crítica do processo é ele. É ele que está lá 

com a equipe. Mas, não estamos desse jeito. Mas, eu penso que deveria ser assim. 

(ENTREVISTADO SANTOS 1) 

 

Ao tratar do perfil técnico ideal da equipe de monitoramento, na visão dos gestores de 

Santos, o Entrevistado Santos 1 disse que tem que ser uma equipe enxuta, de alta performance, 

que entenda a estrutura da prefeitura, que estude gestão pública e os processos das secretarias, 

que seja questionadora, que saiba debater questões de legalidade, impessoalidade e 

transparência.  

 

Eu sempre apostei em equipes enxutas e de alta performance. Tem que ser pessoas 

que conheçam muito da estrutura da prefeitura, que estudem a questão da gestão 

pública, nos seus princípios. Então, a gente tem sim que saber debater com as 

secretarias a questão da legalidade, da impessoalidade, da transparência, então você 

tem que elevar o nível da discussão para esse patamar. (ENTREVISTADO SANTOS 

1) 

 

Outra questão abordada pelo Entrevistado Santos 1 é a importância da equipe de 

tecnologia da informação e o apoio dos gestores de todas as secretarias. Estes, embora não 

façam parte da equipe de monitoramento, são fundamentais para a execução de todo o processo. 

Nesse sentido, esse trabalho transversal é primordial. 

 

Não adianta estar dentro do seu escritório 20 pessoas. Esse cara conhece de educação, 

aquele ali conhece de obras [...] você vai ficar tropeçando em 20 pessoas o tempo todo 

e não funciona. Eu acho que tem que ter equipes pequenas e trabalhar 

transversalmente. Ter os teus pontos de apoio nas secretarias. (ENTREVISTADO 

SANTOS 1)  
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Ainda sobre o mesmo tema, segundo o Entrevistado Santos 2, no início do PDR a equipe 

de monitoramento era maior, isso porque essa equipe que preenchia os dados de atingimento 

de metas no sistema. Todas as secretarias mandavam as planilhas com informações das metas 

e a equipe de monitoramento preenchia no sistema. Atualmente, quem faz esse trabalho são as 

equipes das secretarias, inclusive com prazo para preenchimento, o que facilita o processo de 

monitoramento e responsabiliza as equipes das secretarias pela execução e prestação de contas 

do PDR.  

Para o Entrevistado Santos 2, os técnicos precisam ser funcionários de carreira porque 

“[...] são pessoas que efetivamente vão estar e dar continuidade ao projeto e conhecem a 

prefeitura inteira”. 

Para o entrevistado Santos 3, a equipe de monitoramento precisa ter um viés técnico, 

que já tenha trabalhado em diversas áreas da prefeitura e que tenha entendimento de todas as 

políticas. “[...] porque isso evita que a secretarias coloquem metas que não têm nada a ver com 

a atividade-fim daquela secretaria ou tabule de forma errada, superestime ou subestime a meta. 

Então, esse perfil é fundamental”. 

Para o entrevistado Santos 1, a equipe de monitoramento, de alguma forma, precisa estar 

blindada. Isso porque quando as secretarias não possuem bom desempenho, a equipe de 

monitoramento é criticada. Ou dizem que o sistema não funciona, ou que essa equipe escolheu 

o indicador errado, que as fórmulas não estão certas, entre outros. Nesse sentido, uma estratégia 

é ter um documento formal que deixe claro todos os procedimentos do monitoramento. Ainda 

segundo o entrevistado Santos 1:  

 

É tentar deixar o mais amarrado possível em algum documento formal todo esse 

trabalho que a gente faz. Então, existe a Lei do PDR, existe o decreto que criou a 

comissão de acompanhamento, do qual nós fazemos parte e agora está para sair um 

decreto que fala sobre os procedimentos do monitoramento. Então, qual é o prazo de 

digitação, o que acontece se a secretaria não digitar. Porque, na prática, se o cara não 

digitou e o indicador ficou em branco, é zero. E aí decorreu aquele período e nós já 

estamos no mês seguinte, não adianta você querer digitar. “Ah, mas isso não é justo”. 

Mas nós não estamos falando de justiça, nós estamos falando de trabalho. 

(ENTREVISTADO SANTOS 1) 

 

Compõem a equipe do PDR dois servidores de cada secretaria, que são chamados de 

pontos focais, indicados por meio de portaria e possuem contato direto com a equipe do 

Departamento de Ouvidoria e Transparência. Os pontos focais não são os únicos responsáveis 
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pelo PDR de cada secretaria. Cada indicador possui uma ficha indicando o responsável 

gerencial daquele indicador, com nome, departamento e foto.  

Conforme exposto anteriormente, a Secretaria de Governo, criada em 2017, ficou com 

a missão de acompanhar e apoiar a execução desses contratos. No entanto, até o momento das 

entrevistas realizadas em Santos, essa ação ainda não tinha sido iniciada, tendo em vista a fala 

do entrevistado Santos 1: 

 

Com a criação dessa Secretaria de Transparência, Ouvidoria e Controle veio para nós 

essa função de elaborar os novos contratos e o monitoramento. Como eu te falei, a 

missão institucional de acompanhar a execução desses contratos ou apoiar a execução 

desses contratos é da secretaria de governo. Eles estão fazendo? Não estão fazendo 

por enquanto. Porque eu sei que não estão fazendo? Porque a gente tem metas para 

isso e a gente acompanha as secretarias. Então, eu acho que tem uma certa lacuna aí. 

Porque as secretarias acabam em um determinado momento achando que o setor de 

monitoramento é que tem que dar essas respostas. A gente tem que delimitar a nossa 

atuação porque é o que eu falo, a gente avalia resultado. Não adianta chegar para mim 

e falar: o que eu faço para atingir a minha meta? Aí eu falo: então, o que você faz para 

atingir a sua meta? A gente até faz. A gente até senta com eles para conversar, mas 

não é nosso papel institucional e eu acredito que não tenha que ser [...] Ele tem que 

buscar orientação na SIGOV – Secretaria de Governo [...] A gente até ajuda, dá um 

direcionamento, algumas dicas, mas este papel institucional cabe à Secretaria de 

Governo. Mas, é uma Secretaria nova então eles têm como propositura para esse novo 

contrato: estabelecer uma metodologia de acompanhamento desses projetos. 

(ENTREVISTADO SANTOS 1) 

 

De acordo com o Entrevistado Santos 2, dentro da Secretaria de Governo tem o 

Escritório de Projetos e Assuntos Metropolitanos – EPAM que cuida essencialmente da 

captação de recursos e do monitoramento de alguns projetos. Esse departamento está criando 

metodologias e desenvolvendo um sistema para poderem acompanhar os projetos prioritários.  

Ainda segundo o Entrevistado Santos 2, o próprio prefeito faz o monitoramento dos 

projetos estratégicos, por meio de reuniões semanais com sua equipe 

 

Tem um monitoramento dos projetos estratégicos que o próprio prefeito faz isso. Aqui 

é a sala de situação do prefeito e ele reúne suas equipes: Secretaria de obras, 

tecnologia, algumas pessoas do escritório de projetos... Vamos dizer que é um projeto 

de inauguração de uma unidade de saúde. Ele marca uma reunião com o pessoal da 

secretaria de obras, mais o pessoal da secretaria de saúde, mais o DETIC que é 

informática, quando envolve tecnologia, mais o pessoal do escritório de projetos e 

outras pessoas interessadas. Então, ele já faz um acompanhamento aqui na sala de 

situação para o andamento de todos os projetos estratégicos do governo. E nisso, já 

tem um sistema que nós estamos terminando de desenvolver, já existia o sistema, mas 

estamos migrando ele para web para que acompanhamento seja mais real e até mais 

transparente também. (ENTREVISTADO SANTOS 2) 
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Em relação à transparência, Santos desenvolveu um sistema, o SIGSantos que 

disponibiliza o resultado do indicador, ou seja, o índice de cumprimento das metas – ICM e, a 

partir de 2017, passou a disponibilizar, via sistema, todas variáveis que compõem o indicador.  

Ainda segundo um dos entrevistados, também a partir de 2017, servidores da prefeitura 

têm discutido com a sociedade civil as metas do PDR e mostrando que esse pode ser um 

instrumento de controle por parte da população. 

 

A gente está indo lá na sociedade civil para discutir, para mostrar meta, para falar para 

ele: oh faça pressão, vocês têm um baita instrumento aqui e vocês não estão usando. 

Mas acho que isso é uma coisa natural do processo. Estava nascendo naquele 

momento, nem estava maduro para você fazer uma discussão desse tipo. Mas eu 

também não tenho dúvida de que essa negociação, quando você vai estabelecer o 

contrato de gestão, ela não pode ser infinita. Você não pode também levar [...] meses 

discutindo que você perde o time. A Prefeitura tem sim um diagnóstico para todas as 

suas áreas. A prefeitura tem uma boa visão do que precisa ser executado em cada uma 

das secretarias. É como te falei, a própria secretaria participa dessa construção. 

(ENTREVISTADO SANTOS 1) 

 

Para o Entrevistado Santos 1, a transparência pode garantir a continuidade dessa 

política: 

 

Esse viés da transparência, pra mim, é o que pode, não vou dizer que é 100%, mas 

que pode garantir a continuidade dessa política. Porque a gente sofre muito no Brasil 

com essa questão da descontinuidade. O negócio estava dando certo, o negócio estava 

bem, você estava ajudando as secretarias a saírem da sua zona de conforto e entregar 

serviços melhores para população, de repente muda, o cara assina lá um decretinho 

qualquer e fala ‘oh acaba com esse troço aí’ (ENTREVISTADO SANTOS 1) 

 

 

4.2.2.3 Avanços 

 

 

Em relação aos avanços, os gestores de Santos/SP destacaram:  

 

• O maior avanço é ter ressaltado o viés da transparência (ENTREVISTADO SANTOS 

1); 
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• O avanço mais importante é que o programa colabora com o aumento da eficiência do 

servidor e o força a pensar estrategicamente (ENTREVISTADO SANTOS 3). 

 

 

4.2.2.4 Desafios 

 

 

Em relação aos desafios, os gestores de Santos/SP destacaram:  

 

• O maior desafio é a continuidade dessa política, do Programa de Participação Direta nos 

Resultados (ENTREVISTADO SANTOS 1; ENTREVISTADO SANTOS 3). 
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4.2.3. Niterói/RJ 

 

 

O município de Niterói está localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

região sudeste do Brasil e possui 499.028 habitantes, conforme estimativa do IBGE para 2017 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). Segundo Gomes e 

Reys (2015) em 2013, no início da gestão do Prefeito Rodrigo Neves do Partido dos 

Trabalhadores - PT, a Prefeitura de Niterói passava por uma “profunda crise político-

financeira” tendo, dívidas “[...] com fornecedores, empresas locais, cidadãos e com o próprio 

fisco, dificultando inclusive a captação de recursos e a inserção de programas de apoio à 

administração e a prestação de serviços sob sua responsabilidade” (GOMES; REYS, 2015). 

Tendo em vista o cenário de crise, o primeiro passo da nova gestão foi iniciar um ajuste 

fiscal, focando na melhoria do gasto público, por meio da cultura de planejamento e melhoria 

da gestão. Para isso, foi criado no início de 2013 a Secretaria de Planejamento, Modernização 

da Gestão e Controle - SEPLAG (GOMES; REYS, 2015; ORTIZ; MEDEIROS, 2017; REYS; 

AUDI, 2015).  

 

 

4.2.3.1 Implementação do Planejamento Estratégico Orientado para Resultados 

 

 

A primeira estratégia do governo para conter a crise, a falta de recursos e a 

inadimplência foi o Plano de Metas de 100 dias, que foi elaborado durante a transição de 

governo, totalizando 90 objetivos e sendo avaliado periodicamente pela SEPLAG, tendo como 

resultado 90% das metas cumpridas (ORTIZ; MEDEIROS, 2017). Segundo Reys e Audi,  

 

A principal importância do Plano de 100 dias residiu na constatação que a fase inicial 

da implementação de uma cultura de planejamento e gestão permitiu que se obtivesse 

proatividade na Gestão, aprimoramento do capital humano, reconhecimento 

institucional, coordenação de esforços, oportunidade para inovação dos processos de 

Gestão, abertura de novas possibilidades de trabalho, e busca pela eficácia e eficiência 

organizacional (REYS; AUDI, 2015, p.10) 

A segunda estratégia da gestão foi a implementação de Planos de Metas Anuais, ficando 

as Secretarias, Fundações e Autarquias “[...] responsáveis por definir cinco metas prioritárias: 
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três finalísticas, uma de ajuste fiscal e uma de modernização da gestão” (ORTIZ; MEDEIROS, 

2017, p.232). Segundo Ortiz e Medeiros (2017, p.232), “para facilitar o monitoramento por área 

de resultado, os órgãos e entidades municipais foram divididos em três eixos – Social; 

Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável; e Gestão Pública – e possuem monitoramento 

online pelo sistema GPweb”.  

Segundo Reys e Audi (2015), os órgãos municipais passaram a fazer uso de 

metodologias de monitoramento e de avaliação mais eficientes e eficazes. Foi implementado e 

adaptado um sistema integrado (software livre GPWeb) com o objetivo de mensurar os 

resultados. Para fortalecer as práticas de planejamento e gestão, foram realizados treinamentos 

com servidores municipais envolvidos nas fases de implementação, execução, monitoramento 

e avaliação dos Planos de Metas Anuais.   

A terceira estratégia foi a elaboração do “Plano Niterói que Queremos 2033” que teve o 

objetivo de realizar o planejamento estratégico de desenvolvimento do município, por meio de 

metas de curto, médio e longo prazo, que orientasse os próximos 20 anos do município e que 

contasse com a participação da sociedade civil. Para elaboração do Plano Niterói que Queremos 

- NQQ, a administração municipal contou com a consultoria da MACROPLAN por meio da 

parceria do Movimento Brasil Competitivo - MBC e da Associação Conselho Empresarial e 

Cidadania de Niterói – ACEC (GOMES; REYS, 2015; ORTIZ; MEDEIROS, 2017; REYS; 

AUDI, 2015).  

Segundo Gomes e Reys (2015), o que motivou o investimento dos empresários de 

Niterói no “Plano Niterói que Queremos 2033” foi a possibilidade de “incrementar e organizar 

as perspectivas de futuro da cidade, nos aspectos sociais, econômicos e políticos. Isto significa 

estimular o desenvolvimento do palco de seus negócios e promover o desenvolvimento coletivo 

de Niterói” (GOMES e REYS, 2015).  

Segundo Gomes e Reys (2015) a primeira etapa do “Plano Niterói que Queremos 2033” 

foi a elaboração de um diagnóstico socioeconômico detalhado de todas as áreas, servindo de 

insumo para a identificação de potenciais riscos e oportunidades para o município. A segunda 

etapa foi a realização de projeção de receita e despesas para os próximos 20 anos para análise 

da capacidade financeira da Prefeitura em investir e oferecer políticas públicas. A terceira etapa 

foi a realização de entrevistas qualitativas com 40 pessoas representativas no contexto 

municipal, sendo professores, acadêmicos, empresários, lideranças sociais, juristas, esportistas, 

jornalistas e urbanistas, que teve o objetivo de: 
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[...] colher as percepções sobre aquele momento da cidade, contribuições e medições 

das potencialidades e barreiras para a realização da visão de futuro, levantamento das 

ações prioritárias a serem implementadas, o legado a ser deixado pela atual gestão e a 

percepção sobre quais cidades poderiam ser tomadas como referência no modelo de 

desenvolvimento urbano e econômico de Niterói (GOMES; REYS, 2015, p.7). 

 

A quarta etapa foi a implementação do “Portal Niterói que Queremos” em que um total 

de 5.700 pessoas participaram por meio de um formulário qualitativo de pesquisa apresentando 

suas opiniões sobre os principais problemas e sugerindo propostas para a cidade. A quinta etapa 

foi a realização de um Congresso, que contou com a participação de aproximadamente 1.000 

pessoas, para discutir os principais problemas e soluções da cidade. A sexta etapa foi a 

realização do Concurso “Criando a Niterói de Amanhã”, que envolveu aproximadamente 5.000 

alunos e 42 escolas do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal, baseado em atividades 

artísticas e culturais, divididos em três categorias: Desenho, Redação e Redação Ilustrada. A 

pergunta que guiou o Concurso foi “Que Niterói você quer?” e resultou em 34 prêmios 

(GOMES; REYS, 2015).  

Ainda segundo Gomes e Reys (2015), a sétima etapa do “Plano Niterói que Queremos 

2033” foi a realização de Oficinas de Elaboração Estratégica com os secretários municipais, 

coordenadas pela SEPLAG e Macroplan para definição de sete áreas de resultados e seus 

respectivos focos sendo: 1) Organizada e Segura (Focos: Mobilidade, Desenvolvimento e 

Ordenamento Urbano, Prevenção e Segurança); 2) Saudável (Focos: Saúde, Saneamento 

Básico, Gestão de Resíduos); 3) Escolarizada e Inovadora (Focos: Educação, Ciência e 

Tecnologia); 4) Próspera e Dinâmica (Focos: Desenvolvimento Econômico e Inserção 

Produtiva); 5) Vibrante e Atraente (Focos: Meio Ambiente, Lazer e Esporte, Cultura & 

Entretenimento); 6) Inclusiva (Foco: Igualdade de Oportunidades); e 7) Eficiente e 

Comprometida (Focos: Gestão Pública, Participação Cidadã e Integração Regional), conforme 

o quadro abaixo: 
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 Quadro 11 - Áreas de Resultados e Focos  

 
Fonte: NITERÓI, 2018. 

 

Definidos as 7 áreas de resultados e os 17 focos estratégicos, foram estabelecidos os 

desafios mais importantes para cada área, totalizando 25 desafios prioritários. Os quadros 

abaixo demonstram a metodologia de planejamento do “Plano Niterói que Queremos 2033” a 

partir da visão de uma área de resultado “Escolarizada e Inovadora”: 

 

Quadro 12 - Desafios Prioritários - Área: Niterói Escolarizada e Inovadora 

 
Fonte: NITERÓI, 2018. 
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Para cada área de resultado foram estabelecidas estratégias que segundo Gomes e Reys 

(2015, p.17) “[...] são a forma como vai se atingir as metas, para que elas tenham como resultado 

a transformação de um ou mais desafios em realidade”. No entanto, essa transformação em 

realidade, “[...] não ocorre na simples definição das metas. Ela depende das ações de 

monitoramento periódico”.   

 

Quadro 13 - Estratégias - Área: Niterói Escolarizada e Inovadora 

 
Fonte: NITERÓI, 2018. 

  

Para cada área de resultado foram estabelecidos indicadores e metas de curto prazo 

2016, médio prazo 2020 e longo prazo 2033.  
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Quadro 14 - Indicadores e Metas - Área: Niterói Escolarizada e Inovadora 

 
Fonte: NITERÓI, 2018. 

Por fim, foram estabelecidos os Projetos Estruturadores distribuídos nas sete áreas de 

resultados. No total foram definidos 32 Projetos e segundo Gomes e Reys (2015) “algumas 

vezes um projeto estruturador atende a mais de uma meta, constituindo uma rede complexa de 

relações entre projetos e metas”.  

 

Quadro 15 - Projetos Estruturadores - Área: Niterói Escolarizada e Inovadora 

 
Fonte: NITERÓI, 2018. 

 

De acordo com o Entrevistado Niterói 2 entre a primeira gestão (2013-2016) e a segunda 

gestão (2017-2020) está havendo um aprimoramento do planejamento estratégico e uma 

integração entre o “Plano Niterói Que Queremos” com o Plano Plurianual:  
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Nós temos uma estratégia de planejamento que vem se consolidando ao longo desses 

anos. Na primeira gestão nós demos um foco muito grande em aprimorar isso aqui, 

que foi o nosso plano estratégico o “Niterói Que Queremos” e agora, a gente está 

querendo fazer o que: integração da estratégia de médio prazo que é o Plano Plurianual 

com essa estratégia de longo prazo. Então, todo o nosso planejamento do PPA agora 

ele é organizado por área de resultado. (ENTREVISTADO NITERÓI 2) 

 

Em Niterói, com o “Plano Niterói que Queremos”, não houve pactuação ou 

contratualização de compromissos e resultados entre os gestores públicos, da mesma forma que 

também não houve a implementação de remuneração variável aos servidores com o atingimento 

de metas. Nesse sentido, para o Entrevistado Niterói 1, a gestão por resultados: 

 

[...] tem muito mais a ver com pactuação de compromissos, com remuneração 

variável. Aqui a gente não chegou nesse ponto. Na verdade, a gente implementou a 

GEOR (Gestão Estratégica Orientada para Resultados) mais como um espírito 

associado ao planejamento estratégico. (ENTREVISTADO 1) 

 

Corroborando com essa visão, o Entrevistado Niterói 2 afirma que por Niterói ter uma 

base grande de esquerda, a ideia de remuneração variável, de estabelecer metas não é bem vista 

e “[...] não seria uma ideia tão bem acatada pelo conjunto de professores e pelos profissionais 

da educação” e talvez funcionasse com alguns órgãos da prefeitura, mas não teria como abrir 

remuneração variável para uns e para outros não. O entrevistado Niterói 2 afirma que a gestão 

conseguiu instituir a cultura do planejamento, mas que ainda falta a orientação para resultado:  

 

A gente já conseguiu fazer aqui na prefeitura uma cultura de planejamento, mas falta 

uma cultura de orientação para resultado. E aí o resultado que a gente quer construir 

com as pessoas é esse compromisso com o público, compromisso com o resultado 

público, com a atuação pública, com a entrega pública. Então o que a gente espera 

daqui pra frente é ir aprofundando as nossas estratégias de planejamento de modo a 

evidenciar qual que é o impacto dessas entregas à população. (ENTREVISTADO 

NITERÓI 2) 

 

 

4.2.3.2 Monitoramento, equipe e transparência 

 

 

Segundo os gestores entrevistados, em Niterói há três estratégias de monitoramento de 

projetos, metas e indicadores: 1) dos Planos de Metais Anuais, que é um instrumento de 
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planejamento interno da gestão, onde o monitoramento é realizado pela SEPLAG; 2) do Plano 

Niterói Que Queremos - NQQ que é um instrumento de planejamento externo, voltado para as 

demandas da sociedade, onde o monitoramento é realizado pelo Núcleo de Gestão Estratégica 

– NGE, ligado ao Gabinete do Prefeito; e 3) do Escritório de Gerenciamento de Projetos - EGP, 

ligado atualmente à Secretaria Executiva, sendo responsável por alavancar a captação de 

recursos, monitorar prestações de contas e questões administrativas em geral de convênios e 

contratos.  

O foco desse trabalho é analisar o monitoramento do Plano Niterói Que Queremos, 

tendo em vista que esse é o principal instrumento de planejamento estratégico de Niterói. O 

monitoramento ativo dos projetos do NQQ se baseia na metodologia de Gestão Estratégica 

Orientada para Resultados – GEOR. 

O Núcleo de Gestão Estratégica – NGE foi criado em janeiro de 2015 com a função de 

apoiar os gerentes dos projetos estruturadores a realizarem suas entregas. Cada projeto 

estruturador tem um gerente de projeto. No NQQ 2013-2016 eram 32 projetos estruturadores e 

32 gerentes. Atualmente, no NQQ 2017-2020 são 34 projetos estruturadores e 34 gerentes. Ou 

seja, cada projeto estruturador possui um gerente e cada projeto estruturador pode ter mais que 

uma entrega, ação ou resultado. Segundo o Entrevistado Niterói 1, os gerentes dos projetos 

estruturadores são das áreas-fins. Dependendo do tipo de projeto, podem ter uma atuação 

técnica ou política. A maioria ocupa cargos em comissão e foram escolhidos pelo prefeito: 

 

Ele pode ser um técnico, pode ser um secretário municipal, pode ser um subsecretário. 

A intenção, que nem sempre o é, mas a intenção é que ele seja a pessoa mais habilitada 

[...], que congregue o maior número de atributos para gerenciar aquilo. Pode ser que, 

num caso de um projeto, ser mais técnico possível, seja o mais adequado. Tem tipo 

de projeto que é melhor ser mais político, porque é um projeto mais de articulação. 

(ENTREVISTADO NITERÓI 1)  

 

Em relação à autonomia dos gerentes dos projetos estratégicos, de acordo com o 

Entrevistado Niterói 1, a autonomia e o empoderamento são dados, mas depende muito do perfil 

e do contexto onde esses gerentes estão inseridos:  

 

A autonomia, ela é dada. O prefeito empodera. Entretanto, exercer essa autonomia vai 

depender do perfil, do contexto em que ele está inserido. Por exemplo, se ele é o 

secretário municipal, beleza. Se ele é um sub super autônomo, também. Se ele é um 

técnico, talvez não tanto. O prefeito dá essa autonomia porque ele cobra a pessoa, mas 
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vai depender do contexto onde ela está inserida e do perfil dela. (ENTREVISTADO 

NITERÓI 1) 

 

Segundo o entrevistado Niterói 1, nem sempre as escolhas dos gerentes para cada 

projeto são as melhores. Destaca que o maior gargalo é a não habilitação desses gerentes em 

gerenciamento de projetos, o que necessita de maior atuação do Núcleo de Gestão Estratégica. 

No entanto, uma das restrições do NGE é o número reduzido da equipe, que atualmente é 

composta por um coordenador, um assessor, três monitores e quatro estagiários 

.  

Nem sempre a gente faz o melhor meeting do melhor gerente para aquele projeto. A 

gente às vezes descobre isso no início, as vezes descobre mais para frente. Já foi 

possível trocar gerente por motivos bons e ruins. Mas o que a gente percebeu é que dá 

para ajudar. Considerando que essas pessoas todas se entendem com papeis especiais 

na prefeitura, com compromisso pessoal com a gestão, elas são pessoas muito 

motivadas, com muita dedicação, mas a maioria delas não é habilitada em 

gerenciamento de projetos. Esse é o maior gargalo. (ENTREVISTADO NITERÓI 1) 

 

O NGE tem que pensar junto com os gerentes alternativas para execução dos projetos. 

No entanto, segundo o entrevistado Niterói 1, uma dificuldade que ainda não foi superada é que 

“[...] esses projetos não necessariamente são projetos. Tem projeto que é processo, tem projeto 

que é projeto, tem projeto que é ação e tem projeto que é programa”. Ou seja, não são “[...] 

projetos na essência da palavra, que tem começo, meio e fim”.   

Segundo o entrevistado Niterói 1, na metodologia da MACROPLAN, “[...] o núcleo 

começa a atuar no primeiro processo que é a estruturação de projetos”, isso porque, nem sempre 

os gerentes têm habilidade com planilhas, em definir cronograma, em pensar as ações do projeto 

de trás para frente. No entanto, ainda segundo o Entrevistado Niterói 1, esse processo de 

estruturação do projeto é um processo de macro gerenciamento, tendo em vista que o NGE “[...] 

não faz o detalhamento de todas as ações do projeto”, mas sim dos grandes marcos. 

 

Então, na metodologia, são marcos críticos. São grandes entregas, grandes gargalos. 

Então, para garantir a entrega naquele prazo, talvez a licitação seja mais crucial. 

Talvez no outro projeto seja a licença do meio ambiente. Então, a gente olha com um 

olhar macro o processo de trabalho daquele cara. Então, vamos botar aqui no sistema, 

que a gente tem, que é o NITGEOR. Então, a gente estuda com eles, faz isso em Excel, 

em planilha, cria isso tudo. (ENTREVISTADO NITERÓI 1) 
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O NITGEOR é um sistema informatizado onde é realizado o monitoramento das metas 

do Plano Niterói Que Queremos. É um sistema interno da prefeitura, ou seja, não está disponível 

para a população. Ele é utilizado pelos gerentes e pode ser visualizado pelo prefeito e pelo 

Núcleo de Gestão Estratégica. Segundo o Entrevistado Niterói 1, é um sistema simples, para 

que seja utilizado por todos. “É melhor ser simples, pontual e funcionar do que ser ostensivo 

no projeto todo e as pessoas abandonarem no caminho” (ENTREVISTADO NITERÓI 1).  

De acordo com o Entrevistado Niterói 1, a carteira de projetos estruturadores do NQQ 

2013-2016 não teve estruturação orçamentária e financeira. Nesse sentido, o NGE e os gerentes 

dos projetos tiveram que ter maior interlocução com Prefeito porque dependiam de validação 

orçamentária para viabilizar os projetos. A cada seis meses, em média, há reuniões de 

repactuação do NQQ e realização de dinâmicas de empoderamento dos gerentes, tendo em vista 

que para o NGE os gerentes são peças fundamentais nesse processo. Até porque, os que serão 

cobrados e responsabilizados pelos resultados dos projetos serão os gerentes e não o Núcleo de 

Gestão Estratégica.  

Segundo o Entrevistado Niterói 1, tendo em vista que não foi possível realizar reuniões 

de monitoramento trimestrais entre prefeito, NGE e gerentes, o prefeito tem acesso às 

informações sobre o andamento dos projetos por meio de dois instrumentos: o NITGEOR e 

relatórios mensais. O NITGEOR é o sistema de monitoramento e fica disponibilizado no 

gabinete com uma tela com faróis sobre o andamento dos projetos. No entanto, o NGE percebeu 

que esse instrumento não estava funcionando muito bem em relação ao retorno do prefeito sobre 

questões urgentes. Então, o NGE começou a fazer relatórios mensais, uma página por projeto, 

colocando os principais gargalos, com um espaço em branco para o prefeito escrever os 

encaminhamentos e tomar decisões. 

 

Como ele não conseguia fazer as reuniões trimestrais com os gerentes, a gente 

começou a fazer relatórios. Porque assim, ele vê o sistema, ele tem uma sala de 

situação aqui no gabinete dele, com seis telas e uma das telas é o NITGEOR, que é o 

nosso sistema. Que fica lá parado na tela, vermelho, verde e azul. E pode ser que em 

alguma situação ele até pergunte o porquê que está vermelho. Então, a gente percebeu 

que isso não estava funcionando muito pra gente tirar dele algumas coisas. Então, o 

que a gente começou a fazer, a gente começou a fazer uma pastinha mensal para ele, 

a gente pegava um relatório que era uma página por projeto e aí o projeto tinha uma 

área, um quadradinho, que era assim, se precisava de uma decisão urgente, tinha um 

escrito em vermelho lá pra ele decidir, com um espaço para ele escrever em baixo. 

Como a gente percebeu que todos eles têm problema de tempo, às vezes ele 

caminhando, dentro do carro, de uma reunião para outra, esperando alguma coisa [...] 

E aí, de vez em quando, ele devolvia umas folhinhas pra gente. (ENTREVISTADO 

NITERÓI 1) 
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 Ainda segundo o entrevistado Niterói 1, toda semana há uma reunião da Comissão de 

Programação Financeira e Gestão Fiscal – CPFGF, com a participação do Prefeito, Fazenda, 

SEPLAG e Administração, para aprovação de despesas acima de cem mil reais. Nesse sentido, 

quando há alguma demanda orçamentária para os projetos do NQQ, o NGE apresenta a pauta 

com justificativa e estimativa orçamentária para discussão e validação em reunião.  

Outra ação realizada pelo Núcleo de Gestão Estratégica foi a articulação com as áreas-

meio da prefeitura a criação de um selo do Niterói Que Queremos para agilizar os processos 

relacionados aos projetos estratégicos. Segundo o Entrevistado Niterói 1, essa ação funciona 

bem, pois prioriza os projetos do NQQ em relação a outros projetos que não estão dentro do 

planejamento estratégico.  

Ainda de acordo com o Entrevistado Niterói 1, existem alguns desvios de função quando 

o prefeito solicita que o NGE execute algumas ações de projetos estratégicos do NQQ, mas no 

geral, o que o NQQ faz é apoiar os gerentes na execução desses projetos.  

No que toca à qualificação dos gerentes de projetos, a Prefeitura de Niterói não realizou 

formalmente nenhuma capacitação. Segundo o Entrevistado Niterói 1, há iniciativas pontuais 

em encaminhar alguns gerentes para capacitações externas. 

Em relação ao perfil ideal dos gerentes de projetos, o Entrevistado Niterói 1 entende que 

é mais fácil ensinar técnicas de gerenciamento de projetos do que ensinar liderança. Nesse 

sentido, o mais importante é que o gerente tenha comprometimento com a gestão, espírito de 

liderança, iniciativa e que saiba delegar as atividades, do que o conhecimento técnico.  

 

Eu digo o seguinte, é muito mais fácil ensinar para alguém ser gerente, que pensa em 

prazos, que pensa em metas, pensa em fazer um cronograma. É muito mais fácil eu 

ensinar uma técnica de cronograma e gerenciamento, do que ensinar liderança, do que 

garantir o compromisso dela com a administração. Então, eu acho que pegar o cara 

pelo feeling, do tipo, esse cara toca bem, ele tem iniciativa. Eu prefiro o cara que tenha 

menos técnica de gerenciamento de projetos e mais espírito, do que o contrário. 

Porque eu posso ter um bom técnico que sabe fazer um ótimo cronograma de trabalho, 

mas que não tem liderança, que não vai atrás, que fique com vergonha de falar com o 

prefeito, que não faça nada. Isso não adianta muita coisa para gente. Eu prefiro que 

ele delegue é mais fácil. (ENTREVISTADO NITERÓI 1) 

 

Para o Entrevistado Niterói 1, o Núcleo de Gestão Estratégica estar dentro do gabinete 

do prefeito é fundamental para dar celeridade aos projetos. Não tem que ter uma estrutura de 

secretaria, mas precisaria estar mais institucionalizado. 
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Tem que estar aqui no gabinete do prefeito, que isso é um diferencial. Por incrível que 

pareça, estar nessa sala fisicamente faz toda a diferença, é muito maluco isso. Então, 

eu até acho que ele (núcleo) não tem que ser uma secretaria, acho que ele não tem que 

sair do gabinete, porque não faz o menor sentido ter uma estrutura pesada de 

secretaria, com área administrativa, de recursos humanos, acho que não é nada disso. 

Mas precisaria estar mais institucionalizado para ser mais difícil de dissolver. 

Pensando em boas práticas, isso pode ser uma coisa a melhorar. (ENTREVISTADO 

NITERÓI 1) 

 

Em relação a transparência, houve o lançamento de um relatório do NQQ 2013-2016 

mostrando os resultados, mas não há um relatório periódico sobre o andamento dos projetos 

que seja disponibilizado para a sociedade. Segundo o Entrevistado Niterói 3,  

 

O que nós temos é um balanço de 2013 a 2016 e nesse balanço você tem todas as 

realizações feitas no município. Mas ali não especifica o que foi meta e o que foi 

resultado. Então, você tem tudo ali, mas não vai especificar, se foi de um lugar ou de 

outro, se foi do Niterói Que Queremos ou se foi do Escritório Geral de Projetos ou se 

foi do Plano de Metas. (ENTREVISTADO NITERÓI 3) 

 

A expectativa do NGE é disponibilizar para sociedade periodicamente, seja 

trimestralmente ou semestralmente, as entregas que estão sendo realizadas.  

 

 

4.2.3.3 Avanços 

 

 

Em relação aos avanços, os gestores de Niterói destacaram:  

 

• O Núcleo de Gestão Estratégica passou a ser reconhecido dentro da administração 

pública e teve papel central no atingimento dos resultados do NQQ (ENTREVISTADO 

NITERÓI 1); 

• O monitoramento constante das ações realizado pelo NGE conseguiu antecipar situações 

de risco e traçar alternativas para mudança de situação ou rota (ENTREVISTADO 

NITERÓI 1).   

• Implantação de nova metodologia para os Planos de Metas Anuais: cada órgão tem que 
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ter 4 metas, cada meta 4 submetas e 4 produtos (uma meta de eficiência do gasto de 

gestão, uma meta por projeto estruturador e 2 metas finalísticas). Cada meta tem que ter 

objetivo, quais são as entregas, resultado esperado, parcerias associadas, se está no 

planejamento estratégico, qual o projeto estruturador vinculado, orçamento estimado e 

prazo. Essa metodologia força os gestores a fazerem entregas ou executarem etapas dos 

projetos do NQQ por ano, evitando com isso, chegar no último ano sem cumprir as metas 

estabelecidas (ENTREVISTADO NITERÓI 2).  

• Potencial para fazer o planejamento e o monitoramento territorializado a partir de um 

sistema de georreferenciamento (ENTREVISTADO NITERÓI 2).  

 

 

4.2.3.4 Desafios 

 

 

Em relação aos desafios, os gestores de Niterói destacaram: 

 

• Há necessidade de habilitar os gerentes em gerenciamento de projetos 

(ENTREVISTADO NITERÓI 1); 

• Uma preocupação do NGE é em relação à capacitação dos gerentes. Uma constatação é 

que tanto os gerentes como o NGE não compreendem os trâmites dos processos internos 

da prefeitura. Nesse sentido, é papel do NGE proporcionar aos gerentes mais 

conhecimento e, para isso, há necessidade de encontrar gestores dentro da prefeitura para 

dar aulas aos gerentes sobre processos de compras, sobre trâmites internos, sobre 

parcerias público-privadas, cofinanciamentos, dentre outros, para que os gerentes 

tenham grandes referências (ENTREVISTADO NITERÓI 1);  

• Trabalhar a capacitação dos servidores em indicadores, controle social e participação 

(ENTREVISTADO NITERÓI 1); 

• Uma expectativa para o novo ciclo do NQQ2017-2020 é que avance na questão 

orçamentária e financeira dos projetos, com a parceria com a SEPLAG 

(ENTREVISTADO NITERÓI 1); 

• As reuniões de monitoramento precisam ser mais frequentes (ENTREVISTADO 

NITERÓI 1); 

• Abrir mão de alguns cargos comissionados e criar cargos de empreendedores públicos, 
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que são vagas pontuais de um ou dois anos, que é o tempo necessário para o 

desenvolvimento de um projeto ou uma ação específica (ENTREVISTADO NITERÓI 

1);  

• Fazer o monitoramento bem feito com equipe e recursos escassos (ENTREVISTADO 

NITERÓI 1); 

• O monitoramento e a estruturação dos projetos seriam mais efetivos se a equipe de 

monitoramento fosse ampliada (ENTREVISTADO NITERÓI 1); 

• Internalizar a cultura do monitoramento (ENTREVISTADO NITERÓI 1); 

• Melhorar a comunicação interna e trabalhar matricialmente com todos os órgãos da 

Prefeitura (ENTREVISTADO NITERÓI 3); 

• Os gerentes de projetos terem autonomia (ENTREVISTADO NITERÓI 1; 

ENTREVISTADO 3); 

• Cumprimento de prazos (ENTREVISTADO NITERÓI 1; ENTREVISTADO 3); 

• Aumentar os canais de participação e transparência (ENTREVISTADO NITERÓI 2); 

• Que os gerentes tenham internalizado a importância do planejamento, de se organizar, 

de pensar de traz para frente, de delegar e que tenham levado essa cultura para dentro de 

suas equipes (ENTREVISTADO NITERÓI 1); 

• Que a cultura do planejamento e monitoramento se torne uma atividade do dia a dia e 

não uma atividade emergencial ou prioritária (ENTREVISTADO NITERÓI); 

• Criar a cultura do compromisso para resultados. Fazer com que os servidores se 

apropriem dessa cultura, que seja motivador, de acolhimento e não um processo de 

cobrança (ENTREVISTADO NITERÓI 2); 

• Manter o que foi feito na primeira gestão (responsabilidade fiscal, transparência, gestão 

dos projetos e das políticas), tentar inovar e fazer uma segunda gestão ainda melhor 

(ENTREVISTADO NITERÓI 2). 
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4.3 A captação de recursos via transferências voluntárias dos municípios de Osasco/SP, 

Santos/SP e Niterói/RJ 

 

 

Optou-se por analisar a captação de recursos via transferências voluntárias realizadas 

pelos municípios de Osasco/SP, Santos/SP e Niterói/RJ, dados esses coletados no Portal da 

Transparência do Governo Federal, buscando entender o comportamento da captação de 

recursos e da execução de projetos nas últimas três gestões municipais (2005-2008, 2009-2012 

e 2013-2016), considerando que os três municípios implementaram a uma gestão orientada para 

resultados entre os anos de 2013-2016.  

Embora esse estudo seja apenas uma parcela do total de projetos implementados nas 

gestões municipais, é importante porque os dados são organizados e disponibilizados pelo 

Governo Federal. Ou seja, a base de dados é a mesma para os três municípios, o que impede 

qualquer manipulação e favorece a comparação dos casos. Para realizar esse estudo é necessário 

compreender como está estruturado o orçamento público no Brasil e os tipos de transferências 

de recursos entre os entes federados. 

O orçamento público no Brasil é disciplinado por diferentes instrumentos de 

planejamento, estabelecidos pela Lei de Finanças Públicas9, pela Constituição Federal DE 1988 

(BRASIL, 1989), pela Lei de Licitações e Contratos10, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e pela Lei de Responsabilidade Fiscal11. Além desses 

mecanismos, as transferências a municípios são regulamentadas pelo Decreto n.º 6.170, de 25 

de julho de 200712; pela Portaria Interministerial n.º 424, de 30 de dezembro de 201613, que 

estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 200714, 

que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios 

                                                
9 BRASIL. Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. DOU. 18 de mar. 

de 1964. 
10 BRASIL. Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. DOU. 22 de jun. de 

1993. 
11 BRASIL. Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. DOU. 05 de mai. de 2000. 
12 BRASIL. Decreto n.º 6.170, de 25 de julho de 2007. Dispõe sobre as normas relativas às transferências de 

recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências. DOU. 26 de jul. de 2007. 
13 BRASIL. Portaria Interministerial n.º 424, de 30 de dezembro de 2016. Estabelece normas para execução do 

estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências 

de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial nº 

507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá outras providências. DOU. 02 de jan. de 2017. 
14 BRASIL. Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007. Dispõe sobre as normas relativas às transferências de 

recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências. DOU. 26 de jul. de 2007. 
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e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 201115 

e dá outras providências (ALVARES et al., 2016; SILVA; MEDEIROS, 2015). Estes 

instrumentos estabelecem as diretrizes de transferências de recursos entre os entes federados, 

que segundo o Portal da Transparência (BRASIL, 2017), podem ser classificados conforme o 

quadro 16:  

 

Quadro 16 - Classificação das Transferências de Recursos entre os Entes Federados 

Transferências 

fundo a fundo 

Caracterizam-se pelo repasse, por meio da descentralização, de recursos 

diretamente de fundos da esfera federal para fundos da esfera estadual, 

municipal e do Distrito Federal, dispensando a celebração de convênios. As 

transferências fundo a fundo são utilizadas nas áreas de assistência social e 

de saúde (Portal da Transparência, 2017). 

Transferências 

legais  

 

São as parcelas das receitas federais arrecadadas pela União, repassadas aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, previstas em leis específicas. 

Essas leis determinam a forma de habilitação, a transferência, a aplicação dos 

recursos e como deverá ocorrer a respectiva prestação de contas. Dentre as 

principais transferências da União para os estados, o DF e os municípios, 

previstas em leis, destacam-se: o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), 

o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o Programa de Apoio aos 

Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, entre 

outros (Portal da Transparência, 2017). 

Transferências 

constitucionais  

São transferências, previstas na Constituição Federal, de parcelas das receitas 

federais arrecadadas pela União e que devem ser repassadas aos estados, ao 

Distrito Federal e aos municípios. O objetivo do repasse é amenizar as 

desigualdades regionais e promover o equilíbrio socioeconômico entre 

estados e municípios. Dentre as principais transferências da União para os 

estados, o DF e os municípios, previstas na Constituição, destacam-se: o 

Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM); o Fundo de Compensação pela 

Exportação de Produtos Industrializados (FPEX); o Fundo de Manutenção e 

de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB, criado pela Emenda Constitucional nº56/2006 e o Imposto sobre 

a Propriedade Territorial Rural (ITR) (Portal da Transparência, 2017). 

Transferências 

destinadas ao 

Sistema Único de 

Saúde (SUS) 

São transferências tratadas separadamente por conta da relevância do 

assunto, por meio da celebração de convênios, de contratos de repasses e, 

principalmente, de transferências fundo a fundo. O SUS compreende todas 

as ações e serviços de saúde estatais das esferas federal, estadual, municipal 

e distrital, bem como os serviços privados de saúde contratados ou 

                                                
15 BRASIL. Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011. Estabelece normas para execução do 

disposto no Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de 

recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial nº 

127/MP/MF/CGU, de 29 de maio de 2008 e dá outras providências. DOU. 28 de nov. de 2011. 
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conveniados. Os valores são depositados diretamente do Fundo Nacional de 

Saúde aos fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal. Os 

depósitos são feitos em contas individualizadas, isto é, específicas dos fundos 

(Portal da Transparência, 2017). 

Transferências 

voluntárias 

São os recursos financeiros repassados pela União aos estados, Distrito 

Federal e municípios em decorrência da celebração de convênios, acordos, 

ajustes ou outros instrumentos similares, cuja finalidade é a realização de 

obras e/ou serviços de interesse comum. A transferência voluntária é a 

entrega de recursos a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio 

ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, 

legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) (Portal da 

Transparência, 2017). 

Fonte: BRASIL, 2017. 

 

O Governo Federal utiliza as transferências como forma de incentivar a execução de 

projetos que ele não pode executar diretamente devido à distribuição de atribuições entre os 

entes da Federação, como obras ou serviços de interesse comum. As transferências podem 

acontecer por programas contínuos e editais de chamamento, como também por meio das 

conhecidas emendas parlamentares, mecanismos que o Congresso Nacional possui para 

participar no orçamento anual. Por meio das emendas os parlamentares procuram aperfeiçoar a 

proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos 

recursos públicos.  

Os principais instrumentos de operacionalização das transferências são o convênio e o 

contrato de repasse, sendo que o convênio é firmado diretamente entre as partes e o contrato de 

repasse é firmado com os interessados e uma instituição interveniente. São exemplos de 

intervenientes a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que em alguns casos, atuam 

também como apoio técnico à execução dos projetos no âmbito municipal (ALVARES et al., 

2016; SILVA; MEDEIROS, 2015).  

Para seguir os princípios constitucionais e da legislação referenciada, as transferências 

voluntárias são controladas, auditadas e divulgadas por meio de um sistema aberto a todo 

cidadão, o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), que é uma 

iniciativa do Governo Federal, legalmente instituído pelo Decreto nº6.170, de 25 de junho de 

200716, alterado pelo Decreto nº6.428, de 14 de abril de 200817, sendo “responsável por todo o 

                                                
16 BRASIL. Decreto nº 6.170, de 25 de junho de 2007. Dispõe sobre as normas relativas às transferências de 

recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências. DOU. 26 de jul. de 2007. 

17 BRASIL. Decreto nº 6.428, de 14 de abril de 2008. Altera o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe 

sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. DOU. 
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ciclo de vida dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria, no qual são registrados 

os atos, desde a formalização da proposta até a prestação de contas final” (BRASIL, 2018).  

Frente às inúmeras dificuldades de gestão, muitos municípios passaram a criar estruturas 

responsivas às organizações federais, como o caso de secretarias e departamentos específicos 

para tratar de convênios, consultorias e capacitações (ALVARES et al., 2016; SILVA; 

MEDEIROS, 2015). Segundo Ana Carolina Pereira, representante da Caixa Econômica Federal 

do município de Osasco/SP, entrevistada por Silva e Medeiros: 

 

Os municípios que se estruturam tanto administrativamente, quanto tecnicamente, 

para atuar com transferências voluntárias, conseguem dar o foco necessário para que 

as operações tenham um ciclo de vida saudável e breve. Contudo, aqueles que não 

possuem condições para esse tipo de estruturação, muitas vezes acabam por perder os 

recursos federais (apud SILVA; MEDEIROS, 2015, p.11). 

 

Reforçando a análise, Marcos Chagas Gomes, especialista em Políticas Públicas e 

Gestão Governamental do Ministério das Cidades, entrevistado por Silva e Medeiros, aponta 

que: 

 

É possível perceber que aqueles entes subnacionais que possuem uma maior 

capacidade para a apresentação de projetos melhor elaborados, bem como apresentam 

condições técnicas e operacionais mais desenvolvidas, para a execução das políticas 

públicas em seu território, apresentam uma utilização de recursos públicos de maneira 

mais eficiente (apud SILVA; MEDEIROS, 2015, p.11).  

 

Para a análise da captação de recursos dos municípios de Osasco/SP, Santos/SP e 

Niterói/RJ foi utilizado o método de estatística descritiva sobre o conjunto de dados coletados 

e sistematizados do Portal da Transparência do Governo Federal (BRASIL, 2017). O gráfico 1 

faz um comparativo da captação de recursos federais, por município, nas últimas três gestões 

municipais, sendo considerados apenas os valores pactuados com o Governo Federal, 

descontados os recursos de contrapartida. Conforme segue: 

 

 

                                                
15 de abr. de 2008. 
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Gráfico 1 - Captação de Recursos Federais por Município, nas últimas gestões - 2005-2016 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL, 2017. 

 

Já a tabela 2 demonstra os valores e o número de projetos pactuados por gestão, por 

partido e por município. O valor total captado pelos três municípios soma R$750.622.996,07. 

O município de Osasco teve a maior captação de recursos, totalizando nas três gestões, 

R$388.098.251,64. No período analisado, Osasco captou 161 projetos, Santos 96 e Niterói 114, 

totalizando 371 projetos.  

 

Tabela  2 - Captação de Recursos via Transferências Voluntárias nas Últimas Três Gestões - 

Apenas Recurso Federal 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL, 2017. 

 

Valor captado Valor captado Valor captado

R$ R$ R$ 

OSASCO  PT 76 187.191.973,11  PT 55 166.188.792,71  PT-PDT 30 34.717.485,82 388.098.251,64 161

SANTOS  PSDB 56 112.009.371,85  PSDB 25 93.178.758,73  PSDB 15 16.112.002,18 221.300.132,76 96

NITERÓI  PT 68 67.040.463,26  PDT 16 25.436.463,86  PT-PV 30 48.747.684,55 141.224.611,67 114

TOTAL 200 366.241.808,22 96 284.804.015,30 75 99.577.172,55 750.622.996,07 371

Número de 

projetos

Valor Total 

captado 

Total de 

projetos 

captados

Município

Gestão - 2005 a 2008 Gestão - 2009 a 2012 Gestão - 2013 a 2016 De 2005 a 2016

Partido
Número de 

projetos
Partido

Número de 

projetos
Partido
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O gráfico 1 e a tabela 2 apresentam uma queda significativa na captação de recursos 

federais na gestão 2013-2016, que foi de R$99.577.172,55, se comparados com a gestão 2005-

2008, onde os três municípios captaram juntos o total de R$366.241.808,22 e na gestão 2009-

2012 a captação foi de R$284.804.015,30. Os dados demonstram que Niterói, na gestão 2013-

2016, foi o único município que apresentou uma melhora significativa na captação de recursos, 

comparado à gestão de 2009-2012, saindo de aproximadamente 25 milhões da gestão 2009-

2012 para aproximadamente 48 milhões na gestão 2013-2016, elevando o número de projetos 

pactuados de 16 para 30. No entanto, os três municípios tiveram a maior captação de recursos 

na gestão 2005-2008. 

Vale ressaltar que os dados coletados não contemplam todos os valores captados no 

governo federal, principalmente projetos ligados ao Ministério da Saúde e ao Ministério da 

Educação, por exemplo: construção de creches, unidades de pronto atendimento, unidade 

básicas de saúde, entre outros. Essas informações não estão disponíveis no Portal da 

Transparência do Governo Federal e a única possibilidade de acesso à informação é por meio 

de senhas e perfis de gestores municipais em sítios específicos desses ministérios. Alguns 

exemplos são o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da 

Educação (SIMEC), que é um portal operacional e de gestão do Ministério da Educação, que 

trata do orçamento e monitoramento das propostas on-line e, do Sistema de Monitoramento de 

Obras (SISMOB), que é o sistema informatizado desenvolvido pelo Ministério da Saúde, para 

cadastro e análise de propostas de projetos de saúde e monitoramento da execução de obras de 

transferência fundo a fundo.  

As tabelas 3, 4 e 5 apresentam a captação de recursos e a execução dos projetos por 

meio das transferências voluntárias, por município e por gestão. 
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Tabela  3 - Dados de Captação de Recursos e Execução dos Projetos via Transferências 

Voluntárias, por Gestão - Município de Osasco 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL, 2017. 

*Recurso próprio. 

**Recurso vinculado. 

 

O auge da captação de recursos no município de Osasco foi na gestão 2005-2008, com 

76 projetos, correspondendo a R$187 milhões de recursos federais e R$91 milhões em recursos 

próprios, totalizando R$278 milhões em investimentos. No entanto, na mesma gestão a 

execução dos projetos não apresentou bom desempenho, finalizando apenas 19 projetos, o que 

corresponde a R$19 milhões.  

A gestão 2009-2012 apresentou bom desempenho na captação de recursos e o melhor 

desempenho na execução dos projetos, finalizando 56 projetos, que correspondem a R$83,6 

milhões. Porém, no mesmo período, apresentou um número elevado em projetos cancelados, 

totalizando 14, o que corresponde a R$26 milhões.  

O período de 2013-2016 apresentou o menor valor em captação de recursos, porém, 

apresentou uma boa execução, finalizando 50 projetos, que correspondem a R$57,5 milhões e 

não houve cancelamento projeto.  

Vale ressaltar que 28 projetos captados nas últimas três gestões ainda estão em execução 

2005 a 2008 2009 a 2012 2013 a 2016 Total
Número de projetos 

captados 76 55 30 161

 Valor captado  R$187.191.973,11  R$166.188.792,71  R$34.717.485,82 388.098.251,64R$  

 Valor contrapartida  R$  91.589.615,94  R$  61.588.794,29  R$  3.254.974,73 156.433.384,96R$  

 Valor total (RP* + 

RV**)  R$278.781.589,05  R$227.777.587,00  R$37.972.460,55 544.531.636,60R$  

Número de projetos 

finalizados na Gestão 19 56 50 125

 Valor total (RV+RP)  R$  19.192.095,71  R$  83.666.924,76  R$57.506.223,05 160.365.243,52R$  

Projetos captados na 

gestão - em execução 

em janeiro de 2018 5 8 15 28

 Valor total (RP+RV)  R$178.274.952,07  R$168.919.329,61  R$18.135.133,76 365.329.415,44R$  

Excluído-cancelado-

rescindido-anulado na 

gestão

2 14 0 16

 Valor total (RP+RV)  R$       405.624,14  R$  26.015.122,66  R$                    -   26.420.746,80R$    

Gestão
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na gestão 2017-2020. Isso porque, muitos projetos são constantemente prorrogados devido a 

suas especificidades e dificuldade de execução. No caso de Osasco, podemos destacar projetos 

de urbanização de áreas livres, construção de unidades habitacionais e regularização fundiária.  

Nas entrevistas realizadas com gestores da Prefeitura de Osasco, que também fazem 

monitoramento de projetos com recursos federais, foi questionado quais os principais 

problemas na elaboração de projetos, na captação de recursos, na execução e prestação de 

contas.  

Em relação à elaboração de propostas/novos projetos, os principais problemas para o 

Entrevistado Osasco 1 são: não terem dimensão real do custo total, impactando em 

contrapartidas não previstas e “[...] pouca qualidade na concepção: justificativa, objetivo, 

objetivos específicos, entre outros”. Para o Entrevistado Osasco 2, são a falta de capacitação 

em elaboração de projetos e os gestores não saberem utilizar o Sistema de Convênios do 

Governo Federal – SICONV.   

Já na captação de recursos, o Entrevistado Osasco 1 destaca que a: 

 

[...] falta de um banco de projetos bem estruturado dificulta muito a captação de 

recurso. Toda vez que um programa é aberto, cria-se uma luta contra o tempo. Se 

tivéssemos um banco de projetos separados por áreas específicas ou pelo menos por 

áreas prioritárias, perderíamos bem menos programas. (ENTREVISTADO OSASCO 

1) 

 

Sobre a execução de projetos, os principais problemas para o Entrevistado Osasco 1 são:  

 

[...] não monitoramento de prazos com órgão financiadores e com as empresas 

contratadas; execução em desacordo com o cronograma e orçamento; não alimentação 

de sistema de monitoramento e precariedade nas contratações”. Para o Entrevistado 

Osasco 2 são: “demora excessiva no processo licitatório, por diversos motivos (de 

ordem financeira, erros nas peças técnicas, licitações fracassadas, morosidade nas 

tramitações) e execução em desacordo com o pactuado no plano de trabalho. 

(ENTREVISTADO OSASCO 1) 

 

Para o Entrevistado Osasco 1 projetos que são bem executados não têm problemas de 

prestação de contas e destaca que o principal problema é o cumprimento de prazos. 

Corroborando com essa afirmação, para o Entrevistado Osasco 2 “[...] muitos projetos tiveram 

recursos parcialmente devolvidos por execução inadequada, e outros devolvido integralmente 

por falta de execução, devido à inapropriação do projeto ou à falta de contrapartida ou por local 

impróprio de implantação”.  
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Tabela  4 - Dados de Captação de Recursos e Execução dos Projetos via Transferências 

Voluntárias, por Gestão - Município de Santos 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL, 2017. 

*Recurso próprio. 

**Recurso vinculado. 

 

O município de Santos/SP apresentou uma queda significativa na captação de recursos 

da gestão 2005-2008 para a gestão 2013-2016, saindo de R$112 milhões para R$16 milhões. A 

gestão 2005-2008 apresentou melhores resultados em número de projetos captados, valor 

captado, número de projetos finalizados na gestão e o menor número de projetos cancelados.  

A gestão 2009-2013 se destaca pelo valor dos projetos executados, porém foi a gestão 

que teve o maior número de projeto cancelados, totalizando 10.  

A gestão 2013-2016 em termos de resultados, apresentou o pior cenário em todos os 

dados. Foi a menor captação de recursos e o menor número de projetos captados e finalizados, 

além de cancelar 07 projetos, totalizando 5,4 milhões.  

Dos 10 projetos captados nas gestões anteriores que ainda estão em execução na gestão 

2017-2020 podemos destacar projetos de melhoria das condições de habitabilidade de 

assentamentos precários, urbanização integral de favelas e implantação de sistema de 

macrodrenagem de águas pluviais e de marés.  

Em Santos/SP não foi possível ter a percepção dos gestores em relação aos principais 

problemas na elaboração de projetos, na captação de recursos, na execução e prestação de 

2005 a 2008 2009 a 2012 2013 a 2016 Total
Número de projetos 

captados 56 25 15 96

 Valor captado  R$112.009.371,85  R$  93.178.758,73  R$16.112.002,18 221.300.132,76R$  

 Valor contrapartida  R$114.014.203,65  R$178.954.056,08  R$  1.601.671,70 294.569.931,43R$  

 Valor total (RP* + 

RV**)  R$226.023.575,50  R$272.132.814,81  R$17.713.673,88 515.870.064,19R$  

Número de projetos 

finalizados na Gestão 32 28 14 74

 Valor total (RV+RP)  R$    7.897.841,55  R$  22.866.838,08  R$  9.526.725,17 40.291.404,80R$    

Projetos captados na 

gestão - em execução em 

janeiro de 2018 0 3 7 10

 Valor total (RP+RV)  R$                      -    R$251.800.697,37  R$  1.706.611,39 253.507.308,76R$  

Excluído-cancelado-

rescindido-anulado na 

gestão 3 10 7 20

 Valor total (RP+RV)  R$    1.454.047,69  R$    4.331.305,78  R$  5.485.890,23 11.271.243,70R$    

Gestão
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contas. Isso porque os gestores que foram entrevistados não são os mesmos que acompanham 

ou monitoram os projetos com recursos federais. 

 

Tabela 5 - Dados de Captação de Recursos e Execução dos Projetos via Transferências 

Voluntárias, por Gestão - Município de Niterói 

  
Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL, 2017. 

*Recurso próprio. 

**Recurso vinculado. 

 

A tabela 5 demonstra que o município de Niterói apresentou melhor atuação na captação 

de recursos na gestão 2005-2008, totalizando 68 projetos, correspondendo a R$67 milhões 

captados. O número total de projetos finalizados também apresentou o melhor resultado, 

finalizando 42 projetos no período.  

A gestão 2009-2012 apresentou a menor captação de recursos, no entanto, finalizou 39 

projetos com valores mais expressivos, totalizando R$33,3 milhões. 

A gestão 2013-2016 teve uma melhora na captação de recursos se comparado à gestão 

2009-2012, saindo de 25,4 milhões para 48,7 milhões. No entanto, teve o pior desempenho na 

finalização de projetos, se comparado às gestões anteriores.  

Dos 114 projetos captados nas últimas 3 gestões, 21 estão em execução na gestão 2017-

2020, correspondendo a R$76,1 milhões. Desses, podemos destacar projetos de urbanização de 

assentamentos precários, obras de contenção de encostas, obras de saneamento e obras de 

2005 a 2008 2009 a 2012 2013 a 2016 Total

Número de projetos 

captados 68 16 30 114

 Valor captado  R$67.040.463,26  R$     25.436.463,86  R$    48.747.684,55 141.224.611,67R$  

 Valor contrapartida  R$20.046.492,86  R$       7.984.151,73  R$      2.666.784,52 30.697.429,11R$    

 Valor total (RP* + 

RV**)  R$87.086.956,12  R$     33.420.615,59  R$    51.414.469,07 171.922.040,78R$  

Número de projetos 

finalizados na Gestão 42 39 16 97

 Valor total (RV+RP)  R$16.467.180,17  R$     33.316.382,99  R$    15.863.396,40 65.646.959,56R$    

Projetos captados na 

gestão - em execução 

em janeiro de 2018 1 2 18 21

 Valor total (RP+RV)  R$17.160.013,31  R$     19.544.113,85  R$    39.423.418,54 76.127.545,70R$    

Excluído-cancelado-

rescindido-anulado na 

gestão 12 8 5 25

 Valor total (RP+RV)  R$  6.422.916,32  R$       2.530.305,77  R$      8.814.975,89 17.768.197,98R$    

Gestão
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macrodrenagem.  

Nas entrevistas realizadas na Prefeitura de Niterói foi perguntado ao gestor responsável 

pelo monitoramento dos projetos do “Plano Niterói Que Queremos” se a estratégia dos projetos 

prioritários alavancou a captação de recursos. Segundo o Entrevistado Niterói 1, não há recursos 

próprios suficientes para realizar todos os projetos. Nesse sentido, é necessário captar recursos 

externos. Uma “[...] prefeitura que tem planejamento estratégico, que tem prioridade, ela acaba 

estando mais organizada no conjunto e conseguindo alavancar em geral mais recursos”. Os 

projetos que estão no planejamento estratégico, entram no radar de todos os gestores, inclusive 

da equipe responsável pela captação de recursos.  

Sobre os principais problemas na execução dos projetos, de acordo com o entrevistado 

Niterói 1, são de todas as naturezas, da limitação orçamentária, do cumprimento dos prazos, 

gerentes sem capacitação técnica para executar as ações, tramitação nos órgãos-meio. No 

entanto, os projetos estruturadores “[...] ganham algum alívio de parte desses problemas [...]” 

porque estão dentro da estratégia da Prefeitura, e são prioridade da gestão. 

 

 

 4.4 Comparação dos Casos 

 

 

 O quadro abaixo sintetiza os principais pontos comparativos das três experiências: 

 

 

Quadro 17 - Comparação dos Casos 

Descrição Osasco/SP Santos/SP Niterói/RJ 

Implantação do 

Planejamento 

estratégico voltado 

para Resultado 

Sim Sim Sim 

Período de 

implantação e 

análise 

2013-2016 2013-2016 2013-2016 

Partido  PT/PDT PSDB PT/PV 

Nome Osasco, o melhor município 

da RMSP para se viver 

Participação Direta nos 

Resultados – PDR 

Plano Niterói que Queremos – 

NQQ 

Contratação de 

consultoria externa 

para implantação 

do Planejamento 

Estratégico 

Sim 

FGV Projetos 

Sim 

Fundação Vanzolini 

Sim 

MACROPLAN 

Metodologia BSC 

Escritório de Projetos – 

PMO 

Escritório da Estratégia 

Escritório Local de Projetos 

BSC 

Monitoramento de Metas e 

Indicadores  

GEOR 

Monitoramento de Projetos 

Pontos positivos da Introduzir no município a Flexibilidade da consultoria - 
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Descrição Osasco/SP Santos/SP Niterói/RJ 

consultoria ideia de planejamento 

estratégico; 

Oportunidade de conciliar 

teoria e prática; 

Pontos negativos da 

consultoria 

Consultoria deveria ter 

alertado a gestão sobre falta 

de conhecimento e 

experiências dos gestores 

municipais em suas áreas 

de atuação; 

Não havia no município 

estrutura organizacional e 

cultural para receber o 

modelo proposto; 

Resistência dos gestores em 

entender, aceitar e praticar 

o modelo. 

Custo elevado, porém, 

necessário devido ao 

serviço especializado; 

Nem todos os servidores 

concordaram com a 

metodologia; 

- 

Participação da 

sociedade civil na 

implementação do 

planejamento 

estratégico? 

Não 

Contou com a participação 

de gestores públicos de alto 

e médio escalão; 

Plano de governo; 

Foi utilizado o Plano 

Osasco 50 anos – 

construção participativa da 

gestão anterior. 

Não 

Contou com a participação 

de gestores públicos de alto 

e médio escalão; 

Plano de Governo. 

Sim 

Plano de Governo; 

Servidores públicos. 

Definição de 

projetos 

estratégicos 

Sim Sim Sim 

 

Contratualização de 

resultados  

Sim 

Período: 2014-2017; 

Sem arcabouço legal. 

Sim 

Período: anual; 

Com arcabouço legal (Lei 

Complementar nº 803 de 

julho de 2013). 

Não  

Remuneração 

variável dos 

servidores com o 

atingimento de 

metas 

Não  Sim Não  

Existe 

monitoramento dos 

projetos 

estratégicos 

Sim Sim 

Em Santos há 

monitoramento de metas e 

indicadores. 

Sim 

Número de projetos 

estratégicos  

290 projetos estratégicos 2014-2015 – 151 metas e 

indicadores (7 contratos); 

2015-2016 – 235 metas e 

indicadores (21 contratos). 

32 projetos estruturantes 

Projeto tem escopo 

e metas? 

Nem sempre Possui metas a serem 

alcançadas 

Nem sempre 

Sistema de 

monitoramento 

Sim 

MONITORA OSASCO  

Sim 

SIGSANTOS 

Sim 

NITGEOR 

Autonomia da 

equipe de 

monitoramento 

Média/Alta Alta Alta 

A prefeitura 

promoveu 

capacitação para os 

gerentes de 

projetos? 

Sim 

Pouca adesão; 

Não teve o resultado 

esperado. 

Sim 

Com 64 servidores que são 

os pontos focais. 

Não 

Algumas ações pontuais. 

Perfil da equipe de 

monitoramento  

Técnico-gerencial Técnico-gerencial Técnico-gerencial 

Visão dos gestores 

sobre perfil ideal da 

equipe de 

Ter formação nas áreas 

fins; 

Ter vivência e experiência 

Ser técnico; 

Ter entendimento de todas 

as políticas; 

Ter comprometimento com a 

gestão;  

Espírito de liderança; 
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Descrição Osasco/SP Santos/SP Niterói/RJ 

monitoramento  em gestão pública; 

Ter um grau de resiliência 

na tratativa com os gestores 

municipais; 

Ter postura energética de 

cobrança; 

Entender da pasta que ele 

está monitorando; 

Gostar do que faz;  

Entender que a gestão 

pública se faz por meio de 

leis e transparência; 

Ter habilidades em 

interlocução, mediação de 

conflitos, negociação, 

liderança e articulação; 

Ser organizado; 

Saber lidar com diferentes 

interesses; 

Ser persistente; 

Funcionário de carreira ou 

comissionado. 

Ter trabalhado em diversas 

áreas da prefeitura;  

Ser funcionários de 

carreira. 

 

Ter iniciativa; 

Saiba delegar as atividades; 

Funcionário de carreira ou 

comissionado. 

Transparência nas 

informações dos 

projetos 

estratégicos 

Publicação no site da 

SEPLAG de relatórios 

periódicos sobre o 

andamento dos projetos. 

Não foi publicado no portal 

da transparência; 

Não teve publicação de 

relatório do resultado do 

AR 2014-2017. 

Sistema SIGSantos 

disponibiliza o resultado 

dos indicadores – índice de 

cumprimento das metas. 

Não teve emissão de relatórios 

periódicos sobre o andamento 

dos projetos. 

Houve o lançamento de 

relatório demonstrando os 

resultados do NQQ 2013-

2016. 

Principais avanços 

da implementação 

da política de 

planejamento 

estratégico, da 

gestão orientada 

para resultados e do 

monitoramento, de 

acordo com os 

gestores 

Cada secretaria sabia 

exatamente o que tinha que 

entregar; 

Acordos de Resultados 

estavam atrelados ao PPA, 

LDO e LOA; 

Maior controle das ações; 

Maior qualidade nas 

propostas submetidas; 

Correção de rotas; 

Articulação com todas as 

áreas envolvidas para 

resolução de problemas; 

Disponibilização aos 

munícipes de informações 

sobre execução dos projetos 

pactuados na gestão; 

Instituir um olhar para o 

monitoramento e avaliação 

dos projetos de forma 

estruturada e dinâmica com 

informações centralizadas e 

disponíveis em tempo real; 

Regularização de 

pendências; 

Maior interlocução com os 

órgãos concedentes; 

Maior clareza dos custos 

dos projetos, assim como o 

maior controle da execução 

orçamentária. 

Ter ressaltado o viés da 

transparência; 

O Programa colabora com o 

aumento da eficiência do 

servidor, força a pessoa a 

pensar estrategicamente. 

O Núcleo de Gestão 

Estratégica passou a ser 

reconhecido dentro da 

administração pública e teve 

papel central no atingimento 

dos resultados do NQQ; 

O monitoramento constante 

das ações realizado pelo NGE 

conseguiu antecipar situações 

de risco e traçar alternativas 

para mudança de situação ou 

rota.   

Implantação de nova 

metodologia para os Planos de 

Metas Anuais - Essa 

metodologia força os gestores 

a fazerem entregas ou executar 

etapas dos projetos do NQQ 

por ano, evitando com isso, 

chegar no último ano sem 

cumprir as metas 

estabelecidas; 

Potencial para fazer o 

planejamento e o 

monitoramento territorializado 

a partir de um sistema de 

georreferenciamento.  

Principais desafios 

da implementação 

da política de 

Disseminar o planejamento 

estratégico – os acordos de 

resultados – para todos os 

Continuidade da política. Há necessidade de habilitar os 

gerentes em gerenciamento de 

projetos, processos de 
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Descrição Osasco/SP Santos/SP Niterói/RJ 

planejamento 

estratégico, da 

gestão orientada 

para resultados e do 

monitoramento, de 

acordo com os 

gestores 

níveis da gestão municipal; 

Contar com gestores 

qualificados, com melhores 

conhecimentos sobre gestão 

pública, legislações, direito 

administrativo, que também 

tenham conhecimento sobre 

os problemas e desafios do 

município e que a 

remuneração dessa equipe 

pudesse ser mais adequada 

ao perfil exigido; 

Gestores das pastas 

precisam compreender a 

proposta da gestão por 

resultados e do 

monitoramento; 

Secretarias executoras 

precisam melhorar o 

gerenciamento interno, ter 

atenção com retrabalhos, 

atenção às normas, 

melhorar a comunicação, 

atentar aos prazos, 

alimentar sistemas de 

gestão e monitoramento e 

aderir ao monitoramento; 

Estruturar áreas de alta 

relevância para o bom 

desempenho da gestão 

pública, tais como: sistemas 

de compras, de recursos 

humanos, contábil, de 

processos jurídicos, entre 

outros; 

Criar uma carteira de 

projetos para captação de 

recursos; 

Projetos precisam ter metas 

e objetivos claros; 

O resultado do 

monitoramento poderia 

servir como ferramenta na 

tomada de decisão do 

prefeito em trocas de 

equipes que não estivessem 

atingindo os resultados 

pactuados; 

O resultado do 

monitoramento poderia ser 

utilizado de forma mais 

intensiva no diálogo com a 

sociedade civil organizada; 

Criar cargos públicos 

efetivos para garantir a 

permanência deste trabalho 

nas gestões futuras; 

apropriar as equipes 

técnicas dos instrumentos 

de gestão; 

Ampliar a transparência das 

ações municipais aos 

cidadãos; 

conseguir mudar a cultura 

da “máquina prefeitura”. 

compras, trâmites internos, 

sobre parcerias público 

privada, cofinanciamentos, 

dentre outros; 

Trabalhar a capacitação dos 

servidores em indicadores, 

controle social e participação 

Avançar na questão 

orçamentária e financeira dos 

projetos; 

As reuniões de monitoramento 

precisam ser mais frequentes; 

Abrir mão de alguns cargos 

comissionados e criar cargos 

de empreendedores públicos;  

Fazer o monitoramento bem 

feito com equipe e recursos 

escassos; 

Ampliar equipe de 

monitoramento; 

Internalizar a cultura do 

monitoramento; 

Melhorar a comunicação 

interna e trabalhar 

matricialmente com todos os 

órgãos da Prefeitura; 

Os gerentes de projetos terem 

autonomia; 

Cumprimento de prazos; 

Aumentar os canais de 

participação e transparência; 

Internalizar a importância do 

planejamento, de se organizar, 

de pensar de traz para frente, 

de delegar e levar a cultura 

para dentro das equipes; 

Que a cultura do planejamento 

e monitoramento torne uma 

atividade do dia a dia e não 

uma atividade emergencial ou 

prioritária; 

Criar a cultura do 

compromisso para resultados;  

Fazer com que os servidores se 

apropriem dessa cultura, que 

seja motivador, de 

acolhimento e não um processo 

de cobrança; 

Manter o que foi feito na 

primeira gestão 

(responsabilidade fiscal, 

transparência, gestão dos 

projetos e das políticas), tentar 

inovar e fazer uma segunda 

gestão ainda melhor. 
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Descrição Osasco/SP Santos/SP Niterói/RJ 

Principalmente fazer com 

que os gestores entendam 

que o controle das ações e 

os resultados disso é para a 

população, não em favor de 

interesses próprios ou 

manutenção de egos 

políticos; 

Continuidade da política. 

Continuidade 2017-

2020 

Não Sim 

2017 – 471 metas e 

indicadores (23 contratos) 

Sim 

2017-2020 – 34 projetos 

estruturadores. 

Fonte: Elaboração própria. 
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5 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tendo em vista que o foco deste trabalho é analisar o planejamento e o monitoramento 

de projetos na gestão pública municipal sob a ótica da gestão orientada para resultados, nos 

municípios de Osasco/SP, Santos/SP e Niterói/RJ, no período de 2013 a 2016, já podemos 

afirmar que o município de Santos realiza um monitoramento distinto de Osasco e Niterói. Isso 

porque não monitora projetos e sim metas e indicadores. Poderia ser uma opção metodológica 

tirar a experiência de Santos do estudo. No entanto, poucas são as experiências de reformas 

gerenciais em nível subnacional e a metodologia adotada por Santos é relevante e em conjunto 

com as experiências de Osasco e Niterói podem servir de modelos para outros municípios. 

A Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1989) atribuiu aos municípios a gestão das 

políticas públicas, principalmente no que se refere à oferta de serviços sociais. Para conseguir 

planejar e fazer o gerenciamento desses serviços muitos municípios começaram a se organizar, 

adotar metodologias de planejamento e gestão, muitas vezes oriundas da administração de 

empresas e a criar instrumentos legais para cumprir essa missão.  

Mesmo utilizando metodologias e instrumentos legais distintos, os municípios de 

Osasco/SP, Santos/SP e Niterói/RJ implementaram o planejamento estratégico e uma gestão 

orientada para resultados entre os anos de 2013 e 2016. Em linhas gerais, o foco dos três 

municípios foi garantir a melhoria do gasto público, instituindo uma cultura de planejamento 

das políticas públicas e uma gestão focada nos resultados para atender com eficiência as 

demandas da sociedade. 

Em relação à metodologia utilizada, Osasco/SP se baseou nos princípios da Nova Gestão 

Pública e adotou a gestão por resultados. O município atrelou o planejamento estratégico ao 

PPA, não adotou a remuneração variável, contratualizou com os secretários municipais os 

Acordos de Resultados - ARs no período de 2014-2017, extrapolando a gestão 2013-2016. 

Tendo em vista que não houve reeleição, esse fato acabou gerando uma interrupção na execução 

e no monitoramento dos projetos estratégicos. Tanto o novo prefeito, como os novos secretários 

não se responsabilizaram pelos ARs pactuados na gestão anterior. Nesse sentido, a gestão 2013-

2016 poderia ter pactuado os ARs anualmente ou dentro do limite da sua gestão.  

O município de Santos/SP instituiu uma política gerencial focada em resultados, 

implantou o Programa Participação Direta nos Resultados – PDR, contratualizou com os 

secretários municipais os Acordos de Resultados com prazo de vigência anual e aplicou a 

remuneração variável para os servidores efetivos com o cumprimento das metas e indicadores, 
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indo de acordo com o estudo de Kaplan e Norton, que concluíram que os gestores se esforçam 

para apresentar melhor performance no que está sendo mensurado, principalmente “[...]se os 

indicadores estiverem vinculados ao plano de remuneração por incentivos” (KAPLAN; 

NORTON, 2004, p.X). Dentre os municípios estudados, Santos foi o único que conseguiu criar 

uma legislação que disciplina o Contrato de Gestão, através da Lei Complementar nº 803 de 

julho de 201318.  

O município de Niterói elaborou o “Plano Niterói Que Queremos”, adotou a 

metodologia da Gestão Estratégica Orientada para Resultados, não contratualizou com os 

secretários municipais o planejamento estratégico, como também não implementou 

remuneração variável. No entanto, as metas do NQQ foram pactuadas de acordo com o período 

da gestão municipal 2013-2016 e para cada projeto estruturador foi indicado um gerente.  

Em relação à elaboração do planejamento estratégico, Niterói/RJ foi o único município 

que criou meios de participação da sociedade civil, o que trouxe uma ampla discussão sobre o 

que se esperava para o município nos próximos 20 anos. Por outro lado, Osasco/SP e Santos/SP 

elaboraram o planejamento estratégico a partir de diagnósticos socioeconômicos, planos 

elaborados em gestões anteriores, os planos de governo e contaram com a participação de 

servidores de médio e alto escalão.  

Uma das principais características da administração pública gerencial, segundo Bresser-

Pereira (1998) é a participação da sociedade civil na formulação das políticas públicas. Outro 

aspecto abordado pelo mesmo autor (BRESSER-PEREIRA, 2009) é que o Estado republicano 

é efetivamente forte quando há participação ativa da sociedade civil na definição de novas 

políticas e no controle social. Esse trabalho tem a sua limitação no sentido de analisar se o 

planejamento estratégico realizado pelos municípios estudados refletiu as demandas da 

sociedade. No entanto, é fundamental a ampliação do debate em torno da participação da 

sociedade civil na definição das políticas públicas e no controle social.  

Mesmo com todos os investimentos realizados e com a política gerencial adotada, o 

município de Osasco/SP não conseguiu a reeleição para o período de 2017-2020 e o novo 

governo não manteve essa política gerencial. Nesse sentido, um dos entrevistados do município 

de Osasco questionou: “Será que o envolvimento de forma efetiva da sociedade civil num 

processo como esse, de Osasco, poderia garantir a sua perenidade?” (ENTREVISTADO 

                                                
18 SANTOS (Município). Lei Complementar nº 803, de 19 de julho de 2013. Disciplina o contrato de gestão, a 

autonomia gerencial, orçamentária e financeira, o prêmio de qualidade e produtividade, a aplicação de recursos 

orçamentários provenientes de economias com despesas correntes no âmbito do poder executivo, e dá outras 

providências. DO. 20 de jul. 2013. 
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OSASCO 3). Essa pergunta vem a calhar com o debate em torno da participação da sociedade 

civil na gestão pública. 

Ainda quanto à administração pública gerencial e o modelo de gestão por resultados, de 

acordo com Bresser-Pereira (1998), o Estado tem que dar “[...] ênfase no controle dos resultados 

através dos contratos de gestão [...]” (BRESSER-PEREIRA, 1998, p.31) ao invés de controlar 

os procedimentos e em uma administração pública, o gestor público tem que ter liberdade para 

“[...] escolher os meios mais apropriados ao cumprimento das metas acordadas, ao invés de 

fixar metas e procedimentos em lei [...]” (BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 31). Na mesma 

direção, Serra (2008/2007 apud BECHELAINE e SILVEIRA, 2010, p.3-4) afirma que a “[...] 

gestão por resultados se apresenta como uma proposta de cultura organizadora de gestão, 

diretora, a qual se põe ênfase nos resultados e não nos processos e procedimentos” e Diniz et 

al. (2006, p.5) afirmam que a gestão por resultados precisa acabar com o “[...] excesso de 

burocracia, eliminando-se controles desnecessários [...]”. No entanto, focar apenas nos 

resultados e não se preocupar com procedimentos, fluxos administrativos e legislações vigentes 

pode gerar grandes transtornos para os gestores públicos e comprometer a própria política 

pública. Isso porque todos os atos administrativos têm uma legislação específica e órgãos de 

controle para fiscalizar esses atos. 

No mesmo sentido, os gestores públicos entrevistados apontaram que os servidores 

precisam entender de legislação e procedimentos internos, isso porque muitos projetos têm 

problemas na execução, o que compromete os resultados, justamente por falhas no 

cumprimento de procedimentos, de normas, e das legislações que os regem. Sendo assim, a 

administração pública tem que conseguir atingir os resultados seguindo os procedimentos legais 

existentes. Existem muitos problemas com os procedimentos, as normas e as legislações que 

regem a administração pública. É burocrático, rígido e, às vezes, ineficiente. Nessa perspectiva, 

é preciso ampliar o debate em torno desse tema para encontrar meios legais de modernizar esses 

trâmites, garantindo acima de tudo o interesse público, a eficiência, a transparência, o 

accountability, a participação e o controle social, para que os gestores não tenham que arrumar 

“outros meios” para atingir os resultados esperados. 

Outra abordagem de Bresser-Pereira (1998) sobre a administração pública gerencial é 

em relação à terceirização das atividades auxiliares ou de apoio. Não foi possível verificar se 

os municípios estudados adotaram essa orientação e de que forma o fizeram. No entanto, vale 

destacar que focar apenas nos resultados pode gerar também a precarização do trabalho, o que 

vai de acordo com a crítica de Andrews e Kouzmin (1998), que afirmam que o discurso da 

administração gerencial “[...] tornou uma estratégia comum usada por conservadores para 
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esconderem-se dentro de regimes democráticos”. Nesse sentido, este trabalho apresenta nova 

limitação e esse tema poderá ser uma nova linha de estudo.  

Em relação ao monitoramento, ainda de acordo com os autores, as organizações 

conseguem atingir os seus objetivos por meio da performance dos processos internos 

(KAPLAN E NORTON, 2004). Sendo assim, os três municípios criaram estruturas de 

monitoramento da estratégia (objetivos, metas e indicadores) e/ou de monitoramento de 

projetos, que permitem “[...] alcançar metas e resultados em níveis distintos, porém 

complementares [...]” (GAJARDO E REIS, 2009, p.59). No entanto, segundo Gajardo e Reis 

(2009) para alcançar os resultados não basta identificar os objetivos estratégicos, metas e 

indicadores, é preciso que se crie por meio de projetos as condições para alcançar o desempenho 

operacional e financeiro.  

O município de Osasco estruturou dois escritórios para monitorar o planejamento 

estratégico que se consolidou nos Acordos de Resultados. São eles: o Escritório da Estratégia, 

que monitora os objetivos, metas e indicadores e o Escritório de Projetos, que é o Departamento 

de Fortalecimento Institucional que monitora os projetos estratégicos, sendo este último o foco 

deste trabalho.  

Em Santos, a equipe do Departamento de Ouvidoria e Transparência faz o 

monitoramento apenas da estratégia, não monitora os projetos executados pelas secretarias 

gestoras para alcançarem os objetivos estratégicos. Vale destacar que muitas metas do PDR são 

para reduzir gastos com custeio da máquina, como por exemplo, reduzir gastos com energia 

elétrica. Esse tipo de meta não precisa necessariamente de projetos para ser cumprida, é muito 

mais uma questão de reorganização interna e conscientização das equipes. Por outro lado, 

segundo os entrevistados, em 2017 foi criada a Secretaria de Governo e dentro da sua estrutura 

organizacional foi criado um Escritório de Projetos, no qual a missão é monitorar os projetos 

estratégicos de governo, o que demonstra que a gestão pública municipal também está 

preocupada com o andamento dos projetos. No entanto, ainda segundo os entrevistados, esse 

escritório estava desenvolvendo metodologias de monitoramento e até a ocasião que foram 

realizadas as entrevistas, não havia iniciado. Sendo assim, este estudo abordará a metodologia 

do Departamento de Ouvidoria e Transparência que focou o monitoramento nos resultados das 

metas e dos indicadores.  

Niterói estruturou três estratégias de monitoramento de projetos, metas e indicadores. O 

Plano de Metas Anuais, que é um planejamento interno, o Escritório de Gerenciamento de 

Projetos, que monitora a captação de recursos, convênios e contratos de repasse e o Núcleo de 
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Gestão Estratégica, que monitora os projetos estratégicos do Plano “Niterói Que Queremos”, 

sendo esse último o foco deste trabalho. 

Vale destacar que os municípios estruturaram o monitoramento de projetos, metas e 

indicadores, organizaram equipes para realizar o monitoramento e equipes nas secretarias 

gestoras para executar a estratégia de governo, aperfeiçoaram processos internos, 

desenvolveram sistemas e promoveram capacitações para os gestores com o objetivo de nivelar 

o conhecimento e criar condições para atingir os resultados. 

Os projetos concretizam os objetivos estratégicos da organização (PERSEGONA et al., 

2015) e de acordo com Kaplan e Norton (2004) não se gerencia algo que não pode ser medido 

e não se mede algo que não possa descrito. Nas entrevistas realizadas em Osasco e Niterói, 

determinados gestores relataram que alguns projetos não tinham um escopo, não tinham metas 

claras, que não tinham começo, meio e fim e que muitas vezes era só um nome ou uma ideia. 

Ao identificar esses gargalos, a equipe de monitoramento de projetos do município de Osasco 

elaborou critérios e roteiros para elaboração de projetos, que deveriam estar de acordo com a 

estratégia de governo, prever valores de contrapartida, manutenção e custeio, ter metas claras e 

prazos exequíveis. No mesmo sentido, o Núcleo de Gestão Estratégica do município de Niterói, 

ao identificar esse gargalo, atuou na estruturação dos projetos junto com os gerentes de projetos 

das secretarias gestoras. 

Em relação aos métodos de monitoramento, em Osasco, no Escritório de Projetos – 

Departamento de Fortalecimento Institucional (DEFI), cada gerente monitorava os projetos 

estratégicos de duas ou três secretarias, de acordo com o perfil técnico do gerente e do porte da 

secretaria. Vale destacar que totalizaram 290 projetos estratégicos nos Acordos de Resultados. 

O monitoramento previa o acompanhamento dos prazos, dos valores, das metas, dos riscos, das 

restrições, das diligências, das prestações de contas parciais e final e uma avaliação final. As 

atividades de monitoramento se davam por meio de acompanhamento dos sistemas e 

diligências, por meio de reuniões mensais com as secretarias gestoras e por meio de reuniões 

periódicas com o prefeito, secretarias gestoras e secretarias-meio, nas chamadas de salas de 

situação. Nestas, o Escritório de Projetos apresentava todos projetos estratégicos, priorizando 

os que tinham riscos e restrições, que demandavam decisões e encaminhamentos do prefeito e 

dos secretários, o que demonstra a autonomia que o prefeito deu à equipe, no sentido de 

apresentar as questões relevantes e cobrar os encaminhamentos. Segundo um dos entrevistados, 

com todas as informações necessárias, o prefeito se sentia seguro para tomar decisões. 

Em Osasco, ainda, foi criado um sistema interno de monitoramento de projetos, o 

Monitora Osasco, que deveria ser utilizado por todas as pastas e pelo escritório de projetos. No 
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entanto, segundo os entrevistados, esse sistema praticamente não foi utilizado pelas secretarias 

gestoras e todas as informações eram preenchidas e atualizadas pelo Escritório de Projetos. A 

partir desse sistema eram gerados dois tipos de relatórios trimestrais, um com o detalhamento 

dos problemas, que era encaminhado para o prefeito para conhecimento e tomada de decisão e 

outro relatório com os principais dados dos projetos e o status, que eram divulgados no portal 

da Secretaria de Planejamento e Gestão.   

Em Santos, no início do PDR, foram definidas as atribuições das equipes e foi realizado 

um trabalho de melhoria dos fluxos de processos, isso porque que segundo um dos entrevistados 

tinha “[...] muito retrabalho, muita gente fazendo a mesma coisa, muitas secretarias executando 

tarefas que não tinham nada a ver com o objetivo da secretaria” (ENTREVISTADO SANTOS 

1).  

O monitoramento das metas e indicadores do PDR é realizado pelo Departamento de 

Ouvidoria e Transparência. São realizadas reuniões trimestrais com secretários das pastas e 

secretário interveniente, indicado pelo prefeito para coordenar o PDR e fazer as cobranças em 

relação às metas pactuadas. Nessas reuniões quem apresenta as metas é o secretário 

interveniente com a participação da equipe de monitoramento. No entanto, na visão de um dos 

entrevistados, essas metas deveriam ser apresentadas pelo secretário gestor, tendo em vista que 

a prestação de contas do que foi pactuado é responsabilidade dele e não da equipe de 

monitoramento. 

Em Santos, também houve o desenvolvimento de um sistema, o SIGSANTOS. Esse 

sistema é aberto para a população, e atualmente é alimentado pelas equipes das secretarias 

gestoras. Segundo um dos entrevistados, não foi sempre assim, o sistema era alimentado pela 

equipe de monitoramento, mas com o passar do tempo, essa responsabilidade foi atribuída aos 

gestores das secretarias-fins, o que não aconteceu em Osasco.  

Segundo os entrevistados, está em desenvolvimento um decreto com todos os 

procedimentos do monitoramento realizado pelo Departamento de Ouvidoria e Transparência, 

o qual será um instrumento importante para blindar a equipe, que muitas vezes é criticada pelas 

secretarias gestoras.  

Em relação ao monitoramento dos projetos estratégicos de Santos, de acordo com um 

dos entrevistados, o próprio prefeito faz o monitoramento por meio de reuniões semanais com 

as equipes responsáveis dos projetos, que também são chamadas de salas de situação 

(ENTREVISTADO SANTOS 2). Somará a essa estratégia o Escritório de Projetos da Secretaria 

de Governo e um sistema que está em desenvolvimento para facilitar e aprimorar o processo de 

monitoramento desses projetos. 
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Em Niterói, o Núcleo de Gestão Estratégica começa sua atuação no processo de 

estruturação do projeto, que é um processo de macrogerenciamento em que são definidas as 

principais etapas do projeto e os marcos críticos. Essa estruturação é realizada em um sistema 

interno da gestão municipal chamado NITGEOR. De acordo com um dos entrevistados 

(ENTREVISTADO NITERÓI 1) é um sistema simples e utilizado pelos gerentes, em que o 

NGE e o prefeito têm acesso às informações. O NGE monitora as etapas dos projetos e muitas 

vezes atua na execução, por solicitação do prefeito. Vale destacar que no NQQ 2013-2016 

haviam 32 projetos estratégicos.  

Em Niterói, os projetos não tiveram estruturação financeira e orçamentária, o que 

demandou maior interlocução entre gerentes, NGE e prefeito. Semestralmente são realizadas 

reuniões para repactuação do NQQ. Mensalmente o NGE faz um relatório dos projetos 

estratégicos com os pontos críticos e encaminha para o prefeito para tomada de decisão e, 

quando há uma demanda orçamentária urgente, o NGE encaminha a pauta para a Comissão de 

Programação Financeira e Gestão Fiscal, que acontece toda semana com a participação do 

Prefeito. Outra ação do NGE foi a criação de um “selo de prioridade” para os projetos do NQQ, 

em que esses projetos são priorizados em relação aos outros quando tramitam em diferentes 

pastas dentro da administração municipal.  

Em relação às equipes de monitoramento, os três municípios criaram de diferentes 

estruturas de escritórios de monitoramento compostas, principalmente, por profissionais com 

habilidades técnicas-gerenciais e com experiência em gestão pública. De acordo com 

Cavalcante, Camões e Knop (2015) os burocratas de médio escalão possuem competências 

técnico-gerencial, liderando equipes, e técnico-política, relacionando-se e negociando com 

subordinados, superiores e atores externos. Segundo De Bonnis (2008, p.31), o “[...] princípio 

essencial da burocracia é a sua seleção impessoal, por critérios técnicos, por meio de concurso 

público”. Já os Dirigentes Públicos são selecionados por processos abertos, que nem sempre 

são formais, a profissionais pertencentes ou não da carreira pública, por meio da análise da 

experiência profissional, da competência gerencial e dos laços de confiança com seu superior 

(DE BONNIS, 2008). O município de Santos indicou, majoritariamente, funcionários de 

carreira. Enquanto que os municípios de Osasco e Niterói mesclaram profissionais outsiders, 

com formação e experiência em gestão pública, e funcionários de carreira. Os profissionais dos 

três escritórios mesclam perfis e competências de burocratas de médio escalão e de dirigentes 

públicos.  

Quanto à visão dos gestores entrevistados sobre o perfil ideal da equipe de 

monitoramento, é possível distinguir a visão de cada município de acordo com a indicação dos 
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profissionais que fazem o monitoramento. Para os entrevistados de Santos, que são 

majoritariamente funcionários de carreira, o perfil tem que ser técnico, ter trabalhado em 

diversas áreas da prefeitura, entender de todas as políticas públicas e ser funcionário de carreira. 

Para os entrevistados de Osasco a equipe tem que entender de políticas públicas e conhecer as 

áreas que ele está monitorando, tem que ter habilidade técnico-gerencial, liderança, 

conhecimento de legislações e procedimentos administrativos, promover a transparência e 

diferente do município de Santos, não faz distinção entre funcionários de carreira e 

comissionados. Até porque, um dos entrevistados (ENTREVISTADO OSASCO 3) enfatizou a 

importância de trazer pessoas de fora para “oxigenar” a gestão pública por dentro. Para os 

entrevistados de Niterói a equipe tem que ter comprometimento com a gestão, ter espirito de 

liderança, iniciativa, saber delegar atividades e não faz distinção entre funcionários de carreira 

e comissionados.  

Em relação às equipes gestoras dos projetos estratégicos, vale destacar que Osasco 

determinou a criação de um escritório local de projetos, que deveria ser composto por técnicos 

das secretarias-fins, que seriam os responsáveis pela execução dos projetos estratégicos. No 

entanto, segundo os entrevistados, os secretários municipais não seguiram fielmente a 

recomendação, indicando muitos servidores pelo critério da confiança e não da qualificação 

técnica. Para tentar superar essa questão, o município promoveu diversos cursos relacionados 

com gestão pública e com projetos, que também não tiveram o retorno esperado. O escritório 

local acabou não participando das capacitações, seja por não entender o objetivo dos escritórios 

de projetos, seja por não aceitarem o monitoramento, seja por estarem consumidos pelas 

demandas diárias das secretarias. Nesse sentido e considerando que há muita resistência às 

mudanças, mostrou-se necessário realizar ações de sensibilização para proporcionar o 

envolvimento desses gestores com a nova metodologia.  

Em Niterói para cada projeto estruturador foi indicado um gerente das secretarias 

gestoras. Dependendo do projeto, os que exigiam maior articulação, o gerente indicado pode 

ter uma atuação mais política do que técnica. No entanto, segundo um dos entrevistados, o 

principal problema é que a maioria dos gerentes não possuem qualificação em gerenciamento 

de projetos, fazendo com que o Núcleo de Gestão Estratégica tenha maior atuação na execução 

dos projetos. Ainda segundo o entrevistado, o prefeito concede autonomia aos gerentes para 

execução dos projetos, mas dependendo do perfil ou do cargo que ele ocupa, isso não acontece.  

Em Santos, cada secretaria tem dois servidores indicados por meio de portaria, que não 

são os únicos responsáveis pelas metas e indicadores de sua pasta, mas fazem a interlocução 
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com a equipe de monitoramento, são chamados de “pontos focais”. Essa equipe participou de 

um curso de pós-graduação em gestão de processo e de qualidade.   

Em relação à transparência, embora Osasco tenha divulgado relatórios sobre o 

andamento dos projetos, não publicizou os resultados alcançados dos Acordos de Resultados. 

Em Niterói houve a divulgação do que foi feito no período 2013-2016, mas no documento não 

fica claro o que deixou de ser realizado. Santos possui um sistema aberto para a população e foi 

o município que demonstrou maior controle dos resultados de metas e indicadores, 

principalmente pelo fato desses estarem atrelados à bonificação ou não dos servidores.  

Em relação à análise da captação de recursos via transferências voluntárias, a gestão 

2013-2016 em Osasco/SP e Santos/SP foi a que menos captou nas últimas três gestões. Já 

Niterói/RJ teve uma elevação na captação de recursos em relação à gestão 2009-2012. A maior 

captação de recursos foi realizada na gestão 2005-2008, o que pode ter sido favorecida pelo 

momento político e econômico que o Brasil se encontrava. Já a queda na captação de recursos 

na gestão 2013-2016 certamente foi influenciada pela crise política instalada no Governo 

Federal a partir de 2013, passando pela campanha presidencial, pela reeleição da presidenta 

Dilma Rousseff em 2014 e pelo longo processo político que culminou em seu impeachment em 

2016. 

Em relação à análise da execução dos projetos via transferências voluntárias, embora 

Niterói e Osasco tenham implementado o monitoramento de projetos estratégicos, não foi 

possível verificar uma evolução, se comparados às gestões anteriores. Os três municípios 

finalizaram com números e valores menores de projetos em relação à gestão 2009-2012.  

Quanto à indagação de Machado e Palotti (2015) sobre o sistema federativo estar 

avançando para um padrão centralizado ou cooperativo, os municípios, dentro das suas 

limitações orçamentárias, ao captarem recursos federais mesmo de forma voluntária para 

executar políticas públicas, ficam condicionados aos editais, às regras e às políticas do Governo 

Federal, não sendo possível adaptações para a realidade local. As regras valem para os 5.570 

municípios, desconsiderando as especificidades de cada um. Sob essa ótica, pode-se considerar 

que o sistema federativo avança para um padrão mais centralizado do que cooperativo. Por 

outro lado, os municípios de Osasco/SP, Santos/SP e Niterói/RJ, diferente da maioria dos 

municípios brasileiros, possuem uma receita anual de aproximadamente R$2.000.000,00 (dois 

bilhões de reais) o que permite a execução de políticas públicas direcionadas para a realidade 

local. Diante do exposto, a captação de recursos para esses municípios é importante no sentido 

de ampliar os investimentos em políticas públicas, mas não é condicionante.  
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Em relação aos principais avanços do planejamento, da gestão orientada para resultados 

e do monitoramento, os entrevistados de Santos destacaram a transparência e o aumento da 

eficiência do servidor público. Ao instituir uma política que atrela o cumprimento das metas 

com uma bonificação, Santos conseguiu envolver os servidores de carreira, que tendem a ser 

mais rígidos e menos propensos à inovações e mudanças (DE BONNIS, 2010), nos objetivos 

estratégicos da gestão. Em relação à transparência, ao criar e disponibilizar um sistema que está 

disponível para população para acompanhamento das metas e indicadores, fortalece o controle 

social. Nesse sentido, esse pode ser o grande diferencial da gestão de Santos para as gestões de 

Osasco e Niterói.  

Em Osasco, em relação aos avanços os entrevistados destacaram:  a) com o 

planejamento estratégico e com a assinatura dos Acordos de resultados, cada secretaria sabia 

exatamente o que tinha que entregar; b) o planejamento estava atrelado ao orçamento; c) maior 

controle e acompanhamento das propostas e dos projetos; d) com o monitoramento de projetos 

era possível corrigir rotas; e) transparência em relação a execução do projetos;e f) 

implementação de um método de monitoramento. Vale relatar que houve divergência na visão 

dos gestores quanto aos avanços na implementação da gestão por resultados e do 

monitoramento. Embora as entrevistas tenham sido realizadas com servidores da gestão 2013-

2016, essas aconteceram no fim de 2017 e começo de 2018, momento que já não havia mais a 

gestão por resultados e o monitoramento de projetos estratégicos no município. Talvez essa 

questão explique o fato de um dos entrevistados relatar que foram poucos os avanços, 

considerando que os servidores “[...] não tinham e muitos ainda não têm a real ideia do que é 

gestão por resultados, ou até mesmo o que significa monitoramento de projetos” 

(ENTREVISTADO OSASCO 1). Enquanto Osasco teve uma ruptura na política, Niterói e 

Santos estão dando continuidade e aprimorando o que foi implementado na gestão anterior.  

Em Niterói os gestores destacaram como principais avanços: a) o Núcleo de Gestão 

Estratégica passou a ser reconhecido dentro da gestão municipal, tendo papel central no 

atingimento dos resultados do NQQ; b) com o monitoramento foi possível antecipar situações 

de riscos e corrigir rotas; c) com a nova metodologia de planejamento, os gestores do NQQ 

terão que fazer entregas anuais, não deixando tudo para o último ano da gestão;e d) há um 

sistema de georreferenciamento em desenvolvimento que proporcionará o planejamento e o 

monitoramento territorializado. Um diferencial de Niterói foi ter instituído um planejamento 

participativo e elaborado um relatório final sobre os resultados alcançados no NQQ 2013-2016.  

Em relação aos principais desafios do planejamento, da gestão orientada para resultados 

e do monitoramento, enquanto os entrevistados de Santos apenas relataram a preocupação com 
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a continuidade da política, Osasco e Niterói apontaram diversos desafios. Dentre os principais 

convergentes destacam-se: a) internalizar e disseminar a cultura do planejamento, da gestão por 

resultados e do monitoramento para todas as esferas da administração municipal; b) contar com 

servidores públicos qualificados em gestão pública, legislação, processos, instrumentos de 

gestão, gerenciamento, entre outros;e c) melhorar a comunicação entre as pastas. 

Osasco ainda destaca outros desafios: a) que as remunerações dos servidores estejam de 

acordo com o perfil desejado; b) secretarias gestoras precisam melhorar o gerenciamento 

interno; c) necessidade de estruturar áreas de alta relevância para a gestão pública; d) criar 

carteiras de projetos; e) projetos precisam ter metas e objetivos claros; f) o resultado do 

monitoramento poderia servir como ferramenta na tomada de decisão do prefeito em trocas de 

equipes que não estivessem atingindo os resultados pactuados; g) o resultado do monitoramento 

poderia ser utilizado de forma mais intensiva no diálogo com a sociedade civil organizada; h) 

criar cargos públicos efetivos para garantir a permanência deste trabalho nas gestões futuras; i) 

ampliar a transparência das ações municipais aos cidadãos; e j) continuidade da política.  

Niterói destaca outros pontos: a) avançar na questão orçamentária e financeira dos 

projetos; b) as reuniões de monitoramento precisam ser mais frequentes; c) abrir mão de alguns 

cargos comissionados e criar cargos de empreendedores públicos; d) fazer o monitoramento 

bem feito com equipe e recursos escassos; e) Ampliar equipe de monitoramento; f) os gerentes 

de projetos precisam ter autonomia; g) cumprimento de prazos; h) aumentar os canais de 

participação e transparência; i) capacitar servidores em indicadores, controle social e 

participação; e f) manter o que foi feito na primeira gestão (responsabilidade fiscal, 

transparência, gestão dos projetos e das políticas), tentar inovar e fazer uma segunda gestão 

ainda melhor. 

Como parte significativa das questões foram relacionadas ao monitoramento de 

projetos, os municípios de Osasco e Niterói destacaram diversos desafios que a gestão 

municipal não conseguiu implementar entre os anos 2013-2016. É possível constatar que temas 

que foram desafios para um município não foram para o outro. Isto porque as metodologias 

eram diferentes e foram implementadas de acordo com as especificidades do município, da 

gestão, do perfil dos gestores e inclusive do perfil do chefe do executivo, que é parte 

fundamental nesse processo. O município de Santos adotou na gestão 2013-2016 o 

monitoramento de metas e indicadores, focando nos resultados. No entanto, como os projetos 

são meios de atingir os objetivos estratégicos, Santos ainda tem o desafio de realizar esse 

monitoramento. A experiência de monitoramento de projetos estratégicos de Osasco e Niterói 

demonstra ser um procedimento importante na correção de rotas, na priorização das ações e nos 
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resultados. Ou seja, ter uma equipe que monitora e auxilia as demais pastas na articulação e 

resolução de gargalos contribui para execução das políticas públicas. Essa preocupação já está 

na agenda do município de Santos, tanto é assim que recentemente foi criado um Escritório de 

Projetos que está em fase de desenvolvimento de metodologia de trabalho. Futuramente, a 

atuação desse escritório pode ser analisada. 

O planejamento e a gestão pública no Brasil, em âmbito federal, estadual e municipal, 

ainda precisam ter uma estrutura mais consolidada e homogenia. As experiências de reformas 

gerenciais realizadas por Osasco, Santos e Niterói ainda são muito incipientes se comparadas 

ao total de municípios brasileiros, mas possuem visibilidade no cenário nacional e podem servir 

de modelo para outros municípios tendo em vista que conseguiram qualificar o planejamento 

municipal, melhorar a gestão e o gasto público e, com o monitoramento constante das metas e 

dos projetos de governo, conseguiram antecipar situações de riscos, corrigir rotas e 

demonstraram maior integração entre os gestores em busca de resolução de problemas.  

Dentre os principais desafios, destacam-se a necessidade de ampliar a participação da 

sociedade civil na elaboração do planejamento estratégico e de suas políticas públicas, ampliar 

os meios de comunicação, promover o accountability, criar instrumentos de fácil acesso para a 

sociedade fazer o controle social e capacitar e sensibilizar os gestores públicos. Da mesma 

forma, criar instrumentos que garantam a perenidade e o fortalecimento da política gerencial 

para que ela não seja abandonada com as modificações de governo. 

De acordo com Kaplan e Norton (2004, p.5) “[...] o grande problema das organizações 

são seus integrantes não terem uma visão global da mesma”. Nesse sentido, o planejamento 

estratégico realizado por Osasco, Santos e Niterói foi fundamental para dar a direção aos 

resultados que se pretendia atingir (objetivos, indicadores, metas e projetos). No entanto, nos 

desafios, os entrevistados de Osasco e Niterói relataram a necessidade de internalizar e 

disseminar a cultura do planejamento, do monitoramento e do compromisso para resultados 

para todos os níveis da gestão municipal enquanto os entrevistados de Santos estavam 

preocupados apenas com a continuidade da política. Assim, talvez o fato do município de 

Santos ter aplicado a remuneração variável para os servidores no caso de atingimento de metas, 

tenha direcionado toda a máquina pública em prol da sua estratégia governamental. Esse é um 

grande diferencial de Santos/SP para Osasco/SP e Niterói/SP. 

Um aspecto relevante que não foi abordado nos resultados é o perfil do chefe do 

executivo. Não é suficiente ter servidores qualificados se a política gerencial não for uma 

bandeira de governo, ou seja, do chefe do executivo. Por outro lado, também não é suficiente 

ter o chefe do executivo à frente da gestão se os secretários e servidores não estiverem alinhados 
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com a proposta, o que é muito comum em casos de coalizão. Nesse sentido, para a política de 

gestão orientada para resultados ter continuidade é preciso ter uma engrenagem entre todos os 

atores envolvidos nesse processo, o que significa envolver o chefe do executivo, a burocracia 

de alto e médio escalão, a burocracia de rua e a sociedade civil. 

Os projetos públicos costumam apresentar muitas falhas na elaboração, na execução e 

na prestação de contas. Normalmente, a imprensa brasileira pauta esse tema, seja por obras 

importantes paralisadas, por projetos mal elaborados, por falhas nos procedimentos, por 

impedimentos técnicos ou jurídicos, seja por denúncias de corrupção, favorecimento ilícito, 

entre outros. Por outro lado, não basta atingir os resultados de um projeto se ele não for 

executado com eficiência, ou seja, de acordo com os custos e prazos estabelecidos, com a 

qualidade esperada, com a minimização de riscos, seguindo as normas e legislações da 

administração pública, entre outros. Todas essas questões requerem maior atenção das gestões 

municipais. Ter equipes qualificadas para elaboração, execução, prestação de contas é essencial 

para garantir a eficiência e a qualidade dos projetos e serviços que serão entregues para a 

população. E, da mesma forma, é essencial ter uma equipe de monitoramento empoderada que 

acompanhe todo o ciclo de vida dos projetos (o escopo, o tempo, a qualidade, os recursos 

humanos, a comunicação, os riscos, as compras e a integração de projetos) para ampliar a 

articulação entre os gestores e dar maior transparência às ações realizadas.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS  

 

 

Serão entrevistados: Secretários municipais, equipe técnica de monitoramento de projetos e 

equipe técnica de projetos das áreas fins. 

 

Data: 

Nome: 

Formação: 

Tempo de trabalho na administração pública: 

Tempo de trabalho na iniciativa privada ou ONGs: 

Tempo na gestão analisada: 

Cargo/Função na gestão: 

 

CONTEXTO 

 

1. Existe uma Secretaria de Planejamento e Gestão ou outro órgão responsável pelo 

planejamento estratégico e monitoramento de projetos? 

a. sim 

1.a.1. Quando, em que contexto e o que motivou a criação deste órgão? 

1.a.2. Como está estruturado? 

b. não 

 

GESTÃO POR RESULTADOS 

 

2. O município adotou ações de gestão por resultados? 

a. sim 

2.a.1. Quando? 

2.a.2. Houve estabelecimento de objetivos, metas, projetos estratégicos e 

indicadores?  

2.a.3. Houve algum instrumento jurídico ou administrativo que estabeleceu 

metas e responsabilidades? 

2.a.3.1. sim 

2.a.3.2. não 
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2.a.4. Há monitoramento constante de todos os instrumentos pactuados? 

2.a.4.1. sim  

2.a.4.2. não 

2.a.4.3. parcialmente, quais: ______________________________ 

2.a.5. Houve consultoria para criação de instrumentos de gestão por 

resultados? 

2.a.5.1. sim 

2.a.5.1.1. Qual instituição? 

2.a.5.1.2. Quais os pontos negativos desta consultoria?  

2.a.5.1.3. Quais os pontos positivos desta consultoria? 

2.a.5.2. Não 

 

3. Qual órgão é responsável pela gestão por resultados e pelo monitoramento de projetos 

na prefeitura? 

 

4. Quais os principais avanços e desafios da gestão por resultados? 

 

5. Houve disseminação das metas e instrumentos de monitoramento para todas as esferas 

da administração municipal (alto escalão, burocracia de médio escalão e burocracia de 

nível de rua)? 

a. só para alto escalão 

b. para alto e médio escalão 

c. para alto escalão, médio escalão e burocracia de rua 

 

MONITORAMENTO DE PROJETOS 

 

6. Quem faz o monitoramento de projetos? Há escritório de projeto? (Um grupo de pessoas 

que fazem o monitoramento dos projetos). Como esta equipe está estruturada? 

 

7. Qual o perfil técnico da equipe de monitoramento de projetos (Escritório de Projetos) - 

formação, experiência na gestão pública ou privada, efetivos, comissionados? Há 

possibilidade de disponibilizar um quadro destes servidores? 

 

8. Existe um software para o monitoramento? 
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8.a.1. sim 

8.a.1.1. ele foi desenvolvido para essa demanda ou adquirido no 

mercado? 

8.a.1.2. como funciona e quem utiliza? 

8.a.2. não 

 

9. Como é realizado o monitoramento dos projetos? Qual a rotina do monitoramento? 

 

10. Qual o nível de autonomia e enforcement [cobrança] que o monitoramento tem frente 

às demais secretarias? 

a. nenhum 

b. pouco 

c. médio  

d. alto 

 

11. Na sua visão, qual o perfil ideal da equipe técnica de monitoramento de projetos, do 

Escritório de Projetos? 

 

12. O chefe do executivo utiliza as informações do monitoramento? de que maneira?  

 

13. Quais instrumentos de transparência a gestão disponibiliza em relação aos projetos 

executados? 

 

14. Quais os avanços obtidos com o monitoramento de projetos no município? 

 

15. Quais os desafios do monitoramento de projetos no município? 

 

16. Há diferenças entre o monitoramento de projetos com recursos próprios e projetos com 

recursos vinculados (externos)?  

 

17. Quais os principais destaques (negativos e positivos) no monitoramento de projetos? 

a. negativos 

b. positivos 
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EQUIPE TÉCNICA DE PROJETOS DAS ÁREAS FINS 

 

18. Houve qualificação da equipe técnica de projetos das áreas fins? Ou seja os responsáveis 

pela elaboração, execução e prestação de contas dos projetos nas diversas secretarias: 

educação, saúde, habitação, mobilidade urbana, cultura, dentre outras. 

a. sim 

1.a.1. Em quais áreas?  

1.a.2. Quais os resultados obtidos? 

b. não 

 

19. Na sua visão, qual o perfil ideal da equipe técnica de projetos das áreas fins? 

 

EM RELAÇÃO AOS PROJETOS 

 

20. Há um modelo ou um roteiro de projeto a ser seguido? Se existe, é utilizado pelos 

gestores?  

 

21. Como são definidas as prioridades?  

 

22. Quais os principais problemas encontrados na elaboração de projetos? 

 

23. Quais os principais problemas encontrados na captação de recursos? 

 

24. Quais os principais problemas encontrados na execução de projetos? 

 

25. Quais os principais problemas encontrados na prestação de contas de projetos? 

 

GERAL 

 

Há outros aspectos que você considera relevante para a discussão que não foram abordados? 


