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EDUARDO, GUERREIRO. HERÓI
DO POVO BRASILEIRO
No Brasil, nós tradicionalmente temos problemas com nossos heróis.
Porque, no fim das contas, descobre-se que os feitos não foram tão heróicos
assim. Ou também porque simplesmente tratamos mal nossos heróis,
injustiçando autores de feitos extraordinários que foram significativos para
nossa formação e desenvolvimento como país. Discute-se o feito de Caxias
na guerra do Paraguai, questiona-se se Santos Dummont teria sido o único
inventor do avião, discute-se o sacrifício de Getúlio Vargas, esquecemos os
pracinhas, os que lutaram pela democracia etc. Negamos nossos heróis e
desincentivamos o heroísmo. Virou moderno desconstruir o herói, denunciálo pelo que ele tem de comezinho, às vezes por dever de ofício, da mídia e da
academia, às vezes por inveja e disputa política rasteira. E com isso às vezes
o “herói” vira uma anti-referência. E nos esvaziamos de bons exemplos e nos
conformamos com a miséria nossa de cada dia.
No clássico “Os heróis do setor público”, Pedro Carbone afirma que os
heróis americanos são empreendedores: ocupam o oeste, vencem o crime....
O herói japonês, do samurai ao kamikaze, se dispõe a oferecer a própria vida
em busca do resultado. Busca em Roberto da Matta o argumento de que no
imaginário brasileiro os heróis seriam “disfuncionais” (embora ele não use
este termo). O malandro é um personagem sedutor, mas busca vantagens
para si. Tem um lado criativo e outro desonesto. O caxias, novamente o
Duque, é profundamente anti-empreendedor porque dele se retém a estrita
obediência às regras, em detrimento de qualquer outra consideração. Poderia
acrescentar macunaíma, o popular herói sem caráter... ou com o caráter em
formação. Em todo caso, malandros, caxias e macunaímas não podem ser
figuras exemplares nem ser capazes de feitos heróicos no setor público. No
seu ensaio, Carbone vai buscar a solução de forma figurativa em Dona Flor,
que desenvolveu a incrível habilidade de lidar com seus dois maridos, um
rígido e disciplinado, outro irreverente e debochado. O dirigente público
dona flor seria aquele que é capaz de lidar com a regras estabelecidas,
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cumprindo-as, mas também transformando-as e, sobretudo, seria capaz de
engendrar soluções criativas, com encanto, jogo de cintura e determinação.
Na sociedade em geral e no setor público em particular, os heróis não
são mais revolucionários no sentido de que se insurgem contra uma ordem
e iniciam uma luta à margem da lei. No contexto contemporâneo da gestão
pública, os heróis são líderes transformacionais que tem que lidar, tal qual
Dona Flor, com as restrições e limitações impostas pelas regras e culturas
vigentes, mas também dispõem de criatividade e fair-play para mudar
a realidade. Onde residem as forças extraordinárias dos heróicos líderes
transformacionais? Quais são seus feitos?
Primeiro, são capazes de enxergar além das fronteiras. São capazes de
sonhar, construir visões que satisfaçam aspirações coletivas. Possuem, nesse
sentido, o ideal em direção ao qual exercem sua força de atração. Habitam
o território dos sonhos ao mesmo tempo em que mantêm os pés em passo
firme. São capazes de traduzir esperanças em projetos viáveis, de perceber o
momento de deslanchá-los, de construir apoios.
Segundo, são capazes de lidar com as pessoas de uma forma envolvente,
convincente. Não apenas porque sabem se relacionar, se expressar, seduzir,
mas porque sabem angariar apoios, formar coalizões, apaziguar conflitos,
negociar, ceder para ganhar. Falar e calar. Ouvir e cobrar com autoridade,
exercendo-a com respeito e admiração.
Terceiro, são capazes de calcular, no sentido de valerem-se da
racionalidade, da técnica, dos dados, evidências e controles na forma
e medidas certas para realizar propósitos, alcançar objetivos. Não são
apenas capazes de utilizar modelos, instrumentos e ferramentas de gestão,
mas, fundamentalmente, de inová-las e delas tirar proveito em termos de
resultados desejados.
Eduardo Campos foi inegavelmente um herói. Reunia uma rara
combinação de forças extraordinárias. Além de herói de sua família, e oriundo
de uma família de heróis. A vida lhe brindou com possibilidades únicas e
ele soube aproveitá-las. Soube se lapidar. Tinha essa consciência típica dos
heróis, o sentido de missão, a entrega, a energia, o servir, a abnegação, a
gratidão, a presença da mente e coração sempre juntos por detrás do olhar
verde penetrante.
Seu feito é o que Pernambuco se tornou, o salto que deu em tão pouco
tempo. Aceitar e vencer o desafio de transformar a administração pública e
a política para gerar efetivo desenvolvimento é um ato heróico! Não é para
qualquer um.
Morreu em combate, em campanha para salvar o Brasil. Nada mais
nobre se pode esperar de um herói guerreiro. Que sua alma seja salva com as
devidas honrarias. Que sua memória, seu legado, seu exemplo nos ilumine
para sempre. Não vamos jamais nos esquecer do Eduardo Campos.
Caio Marini e Humberto Falcão Martins
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APRESENTAÇÃO
Todos por Pernambuco é o fundamento que está por trás das ações
desenvolvidas por este Governo. Não se faz gestão pública de qualidade
atuando de forma isolada, fragmentada, desarticulada. Não se obtém
resultados expressivos em educação atuando apenas nos limites de
responsabilidade desta Secretaria. Educação requer investimentos em saúde,
em saneamento, em trabalho e renda, em cultura, em ciência, tecnologia
e inovação. O mesmo vale para as demais áreas temáticas. Estão todas
interligadas, interconectadas. São interdependentes. O sucesso ou fracasso de
uma determinada política pública influencia o resultado de todas as demais.
Essa é a nova face da gestão pública. É a face que pressupõe a necessidade de
uma boa governança.
O termo governança significa mais que gestão e mais que governo.
Remete a papéis preponderantes de múltiplos arranjos de diversos atores
(estado, terceiro setor, mercado etc.) no desenvolvimento, na gestão de
políticas públicas e no provimento de serviços, característicos do estado
contemporâneo e do atual debate em administração pública e governo.
Dessa forma, Todos por Pernambuco em tempos de governança: conquistas e
avanços apresenta a construção e os elementos de um Modelo de Governança
para Resultados implementado pelo Governo do Estado desde 2007. O
trabalho do Instituto Publix de sistematizar essa experiência foi muito
feliz, ao fazê-lo a partir de uma linguagem direta, pragmática e focada na
apresentação de como o Modelo foi concebido, experimentado e aprimorado.
Sua linguagem foi ajustada para facilitar a compreensão por todos aqueles
que dessas experiências desejam fazer uso. A disseminação de ideias e
conhecimentos é o legado pretendido por todos aqueles que contribuíram
para esta obra.
O livro se organiza em oito capítulos, sendo o primeiro um
aprofundamento nas abordagens mais contemporâneas da governança
que fundamentam as práticas relatadas na experiência pernambucana. Do
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segundo ao sétimo capítulos, é relatada a história da criação do Modelo, sua
experimentação, os primeiros resultados e seu amadurecimento.
O oitavo e último capítulo, por sua vez, apresenta os rumos do
Modelo de Gestão do Estado a partir dos principais pontos de destaque e
das oportunidades de melhoria de forma a permitir a institucionalização das
transformações implementadas. Esperamos que este livro possa servir de
inspiração para todos os servidores do Estado, reforçando a sua convicção
para a prestação de serviços públicos de qualidade. E também que possa
fomentar, junto a outros governos, a adoção de práticas de gestão que estejam
à altura das potencialidades do nosso País.
Uma ótima leitura a todos!
João Lyra Neto
Governador do Estado de Pernambuco
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INTRODUÇÃO
Um passo à frente
E você não está mais no mesmo lugar.
Chico Science

Todos por Pernambuco em tempos de governança: conquistas e desafios apresenta a construção e os elementos de um Modelo de Governança para Resultados, implementado pelo Governo do Estado desde 2007. A
narrativa mostra a evolução do Modelo de Gestão e os motivos pelos quais
ele tem possibilitado que Pernambuco se destaque por seus resultados nos
cenários nacional e internacional.
Alinhado às boas práticas da administração pública contemporânea, o
Modelo apresenta os três elementos que, segundo Martins e Marini (2010),
são fundamentais para se estabelecer uma governança para resultados: i)
construção da agenda estratégica (elemento direcionador de resultados relacionado à formulação); ii) alinhamento da arquitetura organizacional implementadora (elemento direcionador do esforço relacionado com a implementação); e iii) implantação de mecanismos de monitoramento e avaliação
(elemento de controle gerencial e social e de redirecionamento e aprendizagem).
Assim, o Governo de Pernambuco garantiu a definição de uma estratégia sólida, coerente, focada e legítima para o Estado, tornando-se um direcionador para toda a administração pública estadual, ao tempo em que a
estrutura implementadora se alinhava a ela, identificando e disponibilizando os recursos necessários para sua execução. Por fim, com seriedade e comprometimento, criou a própria sistemática de monitoramento e avaliação dos
resultados governamentais, visando garantir a qualidade e a confiabilidade
dos produtos entregues pelo Estado a toda sociedade pernambucana. Desde
o início deste trabalho, o Modelo de Governança do Estado vem fortalecendo
a sua capacidade institucional para a formulação e implementação de políticas públicas.
Uma importante premissa que norteou a concepção do Modelo foi a de
que o ciclo de gestão, como uma cadeia de valor, tem a sociedade como origem
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e destino. Significa dizer que o processo parte (origem) da identificação de
demandas e expectativas dos cidadãos e somente se efetiva quando gera e
presta contas sobre resultados de criação de valor para o cidadão (destino).
Mais especificamente, o modelo introduziu inovações visando aperfeiçoar
continuamente as capacidades institucionais nas seguintes dimensões:
•

Diálogo com a sociedade visando aumentar a participação cidadã,
gerando maior legitimidade das ações de Governo;

•

Formulação da estratégia governamental com um direcionamento
central, integrado e regionalizado que leve em conta as perspectivas dos diversos atores e oriente o funcionamento das unidades de
Governo;

•

Alinhamento do orçamento com a estratégia de Governo;

•

Monitoramento e avaliação gerando aprendizagem e possibilitando a correção de rumos; e

•

Transparência e prestação de contas sobre os resultados, visando
aumentar a confiança da população em relação ao papel do Estado.

A Figura 1 ilustra os componentes principais do Modelo de Gestão
Todos por Pernambuco:

Figura 1. Modelo de Gestão Todos por Pernambuco
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O primeiro componente, Diálogos com a Sociedade, reforça um princípio básico do Modelo de Gestão: a necessidade de fortalecer a capacidade
de compreensão do contexto institucional de atuação do Estado, a partir da
identificação de expectativas dos diversos atores envolvidos. Este diálogo se
faz a partir de um Programa de Governo e da realização de Seminários Regionais, visando aumentar a participação, gerando maior legitimidade das
ações de Governo.
O próximo componente, a Estratégia, significa desenvolver um plano
central de Governo, de médio prazo, a partir de uma visão de futuro,
premissas e focos prioritários com o papel de orientar o funcionamento
das unidades de Governo. Inclui a definição de objetivos, organizados sob
a forma de um Mapa da Estratégia, que orientará a elaboração do Plano
Plurianual. Importante destacar que um dos atributos fundamentais da
gestão estratégica é a seletividade. Nesse sentido, o Modelo dá destaque ao
próximo componente, os Pactos, objetivos estratégicos cujo monitoramento
se dá de forma diferenciada (no caso da estratégia atual de Pernambuco,
os Pactos foram estabelecidos para três objetivos estratégicos nas áreas de
segurança pública, saúde e educação).
Em seguida, o desafio consiste na elaboração e gestão do Orçamento,
componente que expressa a decisão governamental sobre a alocação (e realocação) dos recursos financeiros, tanto os de investimento como os de custeio,
em linha com a estratégia estabelecida.
Embora essenciais na perspectiva de uma gestão orientada para resultados, o processo não se encerra na elaboração de planos e de orçamento. É
absolutamente necessário implementar uma sistemática de Monitoramento
e Avaliação, próximo elemento em destaque, que permita, ao mesmo tempo,
acompanhar os esforços realizados (normalmente sob a forma de projetos) e
analisar a evolução dos resultados (sob a forma de avaliação de indicadores
- “Ai” e do alcance das metas - “Am”), gerando aprendizagem, de maneira a
permitir a adoção de medidas de correção e redirecionamento.
A implementação é o componente transversal do modelo e consiste
no desafio de fazer acontecer a estratégia, o que significa promover o alinhamento de toda a administração pública e componentes do modelo de gestão
(em especial a execução orçamentária) com as prioridades estabelecidas no
planejamento de Governo. Para isto, é preciso investir na construção de marcos legais que formalizem e institucionalizem as mudanças produzidas, na
reorientação dos sistemas de controle interno, na otimização de processos e
estrutura e na modernização dos sistemas de gestão de pessoas.
Por fim, o último componente implica no estabelecimento de mecanismos de prestação de contas à sociedade sobre os resultados obtidos, prática
fundamental para promover a transparência e a responsabilização, levando
a sociedade ao acompanhamento da gestão pública, contribuindo para aumentar a confiança da população em relação ao papel do Estado.

13

Com vistas a orientar o leitor para a leitura dessa narrativa histórica,
esclarecemos que o livro foi escrito de forma contínua, relatando os principais eventos da trajetória do Modelo de Gestão do Estado. Cada componente
do Modelo apresentado no livro está em destaque, em negrito e sublinhado,
de forma a organizar a leitura, sem fragmentá-la.
Na linha do tempo, alguns fatos se destacaram e se tornaram marcos
dentro da história de Pernambuco, servindo de referência para a definição
dos capítulos, conforme ilustrado na Figura 2, a seguir.

Figura 2. Linha do Tempo – Marcos do Modelo de Gestão Todos por Pernambuco

Assim, o livro se organiza em oito capítulos, sendo o primeiro um
aprofundamento nas abordagens contemporâneas da gestão pública. O segundo capítulo apresenta alguns eventos que precedem o Modelo, portanto
no período de tempo anterior ao ano de 2007. Do terceiro ao sétimo capítulo
o livro se organiza de acordo com os eventos que marcaram a história do
desenvolvimento do Modelo de Gestão, a saber: a primeira reunião de Monitoramento (em 2008), a integração planejamento-orçamento (em meados de
2009), o início do novo ciclo de gestão (em 2011), a disseminação do Modelo
em âmbito nacional e internacional (em 2012) e os movimentos mais atuais
de inovação do Modelo. Por fim, o oitavo e último capítulo faz projeções
para o futuro visando ao avanço e à consolidação do Modelo de Gestão.
Caio Marini e Humberto Falcão Martins
Instituto Publix
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C APÍTULO 1

GOVERNANÇA PÚBLICA CONTEMPORÂNEAi
Governança Pública é um termo do momentoii. Tornou-se um conceito
mágico, atraente, com forte conotação positiva e sinalizador de um caminho
a ser seguido, portador de uma nova linguagem de transformações no setor
público com maior capacidade de solução de dilemas na medida em que se
vale de conceitos de vários campos de conhecimento (POLLITT, 2009).
Governança pública tem sido proclamada como um novo paradigma,
distinto da nova gestão pública e da administração pública burocrática ortodoxa. Aplica-se em novos tempos e contextos, marcados pelo pluralismo,
complexidade, ambiguidade e fragmentação, diferentemente dos contextos
da velha administração pública (o nascimento e apogeu do estado do bem-estar social desenvolvimentista) e da nova gestão públicaiii (a onda neoliberal dos anos 80 e 90). Propõe escopos mais amplos, colocando-se numa
perspectiva mais abrangente de governo (whole of government) e sociedade
(redes de governança), diferentemente dos enfoques estatal da administração pública ortodoxa e intraorganizacional da nova gestão pública (com
ênfase em eficiência e controle). Há uns que advogam tratar-se realmente
de um novo paradigma que elabora novos ingredientes que não estavam
presentes na administração burocrática ortodoxa e na nova gestão pública (OSBORNE, 2010). Outros defendem uma linha multiparadigmática, no
sentido de que a governança pública combina elementos dos paradigmas
anteriores (AGUILAR, 2006). E também há posturas aparadigmáticas, que
criticam a apressada paradigmatização da governança pública (HOOD,
2011). Em todo caso, tanto na teoria quanto nas práticas emergentes, governança pública propõe uma nova síntese, uma tentativa de enxergar o
governo como um processo amplo, plural e complexo da sociedade, buscando integrar política e administração, gestão e políticas públicas. Com
efeito, integração, coordenação e controle político têm sido características
fortemente associadas às reformas pós-nova gestão pública. (CHRISTENSEN; LAEGREID, 2011); (LAEGREID; VERHOEST, 2010); (POLLITT, 2003).
Sobretudo, governança pública é uma promessa de uma nova compreensão
abrangente e integradora, inspiradora de melhores práticas e resultados em
termos de bem-estar.
Não obstante, a condição de conceito mágico sujeita o termo governança pública a um caleidoscópio de variações semânticas e conceituais,
gerando confusão, distorção ou reduzindo-o a governo ou governar. Uma
forma de tentar capturar o significado do termo é realizar uma abrangente
revisão de literatura, de tal forma que diversas concepções e respectivos
elementos que se incluem no conceito possam ser revelados e ordenados. É
isto que o presente capítulo se propõe.
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A proposta é construir uma definição ampla a partir dos elementos
mais abordados na literatura: desenvolvimento de qualidades e capacidades institucionais; formação de redes colaborativas; gestão do desempenho; e valor público. Estas peças se encaixam de forma coerente se conectadas sob a forma de uma cadeia de governança (MARTINS, 2011a; 2011b),
conforme ilustrada na Figura 3.

Figura 3 - Cadeia de Governança

Visto desta perspectiva, governança pública é um processo de geração de valor público a partir de determinadas capacidades e qualidades
institucionais; da colaboração entre agentes públicos e privados na coprodução de serviços, políticas e bens públicos; e da melhoria do desempenho.
Assim, destes elementos, nenhum pode ser pensado de forma isolada. Governança pública é capacidade de governo; é governar em rede de forma
colaborativa; é governar orientado para resultados; todos estes elementos
juntos para gerar valor público sustentável. Fortalecer a capacidade de governo e governar em rede não fazem sentido se não estiverem a serviço de
resultados e da geração de valor público, que, por sua vez, não ocorrem
de forma fortuita, mas demandam o desenvolvimento de capacidades e
relacionamentos interinstitucionais. As seções a seguir tratarão de detalhar
estes componentes.

1.1. Governança como capacidade de governo
O conceito de governança na década de 90 nasceu fortemente impregnado deste significado de capacidades de governo (HOLLINGSWORTH;
SCHMITTER; STREECK, 1993); (GRINDLE, 1997) e assim permanece segundo abordagens atuais que ressaltam os elementos de capacidade e autonomia (FUKUYAMA, 2013). Estes constituem o componente de qualificação, no
sentido de pré-requisitos habilitadores e facilitadores à geração de resultados
e formação de redes de governança, indicando o com que e também o como
do processo de governança. A capacidade de governo, ou as capacidades
e qualidades institucionais, estão relacionadas à liderança, ao domínio de
competências, à prontidão para atuar, ao potencial de atuação e ao desenho
institucional.
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1.1.1. Liderança
Não é de forma fortuita que liderança se figura como elemento número
um no conjunto das qualidades e capacidades institucionais de governo – e
por esta razão será aqui tratada em maior detalhe. No sentido geral, liderança é um processo grupal que envolve a influência de um indivíduo sobre os
demais.
Segundo Motta (1991, p. 210-211)
O líder é o indivíduo capaz de canalizar a atenção dos participantes e
dirigi-la para ideais comuns. [...] Para isso, o líder trabalha no sentido
de ajustar interesses setoriais e individuais em conformidade com os
objetivos centrais da organização. [...] Sua influência é mantida através
do reforço do comprometimento com ideais comuns.

Esta definição de liderança comporta duas dimensões essenciais: poder e visão. O líder é um elemento de integração porque é uma peça central
no sentido de negociação de um projeto, uma visão. Com efeito, a função
visionária e de corretagem do poder do líder tem sido muito explorada tanto por abordagens subjetivistasiv, quanto por abordagens funcionalistas, no
sentido de se explorar a alocação de recursos (BURNS, 1978), o cálculo e a
barganha, via, inclusive, satisfação de necessidades, deslocamento de motivações particulares para esferas públicas (LASSWEL, 1966), cooperação e
diminuição dos conflitos (BARNARD, 1971) e os papéis e funções gerenciais
(MINTZBERG, 1980). Segundo Hammer (1997, p.117) “O líder é criador de
um ambiente que influencia as outras pessoas de forma direta. Um líder
acrescenta à organização estratégia, motivação e integração.”
No sentido de liderança de governo (política e executiva), o que importa detectar é em que extensão o líder de governo contribui para a formação
de uma visão de futuro e o esforço político de negociação de poder para a
obtenção de adesões. Em síntese, a questão é em que extensão a liderança
executiva é ativa no sentido de fazer valer uma visão de futuro – em que
tanto o fazer valer quanto a visão de futuro (sua declaração e expressão no
discurso político) possuem um alto poder de convergência.
De acordo com a OCDE (2003, 34-5)
A visão do governo, para ser aceitável, tem que ser compartilhada por
uma maioria clara dos atores relevantes e ir além do ciclo eleitoral e do
programa do governo. Ela deve se referir a questões futuras de forma
transgovernamental e ser revisada frequentemente à luz de novos conhecimentos. (...) O ciclo de vida de muitos investimentos, incluindo
o investimento em capital humano, é longo e deve ser orientado por
uma visão que vá além do mandato do governo. Deve também resistir
a pressões políticas de curto prazo dos partidos, de grupos de interessados, da opinião pública e da mídia. [...] A maior parte dos esforços de
modernização em anos recentes foi focalizada na prestação de serviços.
Entretanto, está cada vez mais evidente que algumas das mudanças
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mais importantes na adaptação dos governos às necessidades sempre
em transformação da sociedade são relacionadas à ‘direção’. (...) O setor
público deve poder aperfeiçoar suas capacidades estratégicas dentro
da estrutura da visão desenvolvida no nível político.

Campbell & Peters (1988) argumentam que a forma como os principais executivos de governo (presidentes, primeiros-ministros, governadores,
prefeitos etc.) exercem autoridade sobre suas administrações segue quatro
padrões ou estilos de liderança executiva: a) prioridades e planejamento; b)
corretagem política; c) política administrativa; e d) sobrevivência política.
O estilo de prioridades e planejamento é típico de uma situação na
qual o executivo principal se encontra fortalecido politicamente e propõe
um programa de governo abrangente e ambicioso. Esse estilo fortalece ainda
mais o papel das agências governamentais centrais, no sentido de extrair de
suas unidades subordinadas, elementos para a formulação e a implementação de políticas em bases coerentes.
O estilo da corretagem política ocorre quando o executivo principal
detém uma posição política relativamente forte, mas escolhe propor um programa de governo modesto, tendo em vista elementos de personalidade,
condições externas ou ambos. Exceto em situações críticas, esse estilo desdenha do potencial papel de agências governamentais centrais na coordenação
de políticas, preferindo deixar que suas unidades busquem um entendimento independente.
O estilo da política administrativa ocorre quando o executivo principal
encontra-se numa delicada situação política que não só impede a proposição
de um programa robusto de governo, mas impõe a contínua administração
de crises. Nesse contexto, o papel das agências centrais é diminuído, exceto
para gerenciar crises, e as demais unidades governamentais tendem a competir por mais atenção governamental.
O estilo da sobrevivência política ocorre quando há iminente risco de
substituição do executivo principal devido ao baixo desempenho de governo. Nessa circunstância, ocorre uma espécie de intervenção direta da cúpula
de governo em unidades mais operacionais (que tendem ao enxugamento),
sem que, no entanto, o poder decisório das agências centrais diminua.
Não há dúvidas de que o estilo prioridades e planejamento é mais condizente com a condição de maior capacidade de governo.

1.1.2. Competências, prontidão e potencial
O segundo elemento relacionado às capacidades e qualidades institucionais é o domínio de competências, entendidas no sentido usual de um
conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes (GUIMARÃES; BRANDÃO, 2001).
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Conhecimento é o saber teórico, usualmente tácito, presente apenas na
mente dos agentes públicos e privados que compõem uma rede de governança. O conhecimento é um ativo que em condições ideais deve ser explicitado e estar acessível a todos.
Habilidade é o saber fazer, usualmente desenvolvida na prática mediante um processo incremental de erros e acertos. O ideal seria uma integração entre conhecimentos e habilidades de modo a maximizar o aprendizado
e os resultados.
Atitude é o querer fazer, usualmente relacionado a componentes pessoais (propósito pessoal, perfil etc.) e contextuais (clima organizacional, por
exemplo) que influenciam o grau de motivação.
O terceiro elemento relacionado às capacidades e qualidades institucionais é a prontidão para atuar. O conceito de prontidão foi tomado de empréstimo da gestão de processos para designar um estado de sensibilidade
e de alerta para responder às demandas no momento adequado, tendo em
conta disponibilidade de recursos, legitimidade e oportunidade ou urgência.
(KAUFMAN et al, 2003).
De forma correlata, o potencial de atuação está relacionado ao estoque
de capacidades ou aos limites de atuação tendo em conta a escala do problema público em questão – no sentido de que intervenções (sejam políticas, organizações, programas, projetos, processos etc.) devem ser capazes de fazer
alguma diferença significativa no problema sobre o qual atuam.

1.1.3. Desenho institucional
O quarto e último elemento relacionado às capacidades e qualidades
institucionais é o desenho institucional, ou o conjunto das regras que definem a configuração jurídico-institucional da intervenção e seu modelo de
gestão – de modo que pode potencialmente limitar ou promover seu desempenho e capacidades colaborativas. Ambos são, portanto, determinantes
da capacidade organizacional, podendo ser mais ou menos conducentes a
resultados satisfatórios e se coadunar com princípios cívicos e republicanos.
Aguilar (2011) distingue duas dimensões de desenho institucional:
político-institucional e técnico-administrativa. Na dimensão político-institucional, estão em questão, por exemplo, a qualidade do estado democrático
de direito, a capacidade da sociedade civil em atuar e exprimir-se e a qualidade das instituições regulatórias. Na dimensão técnico-administrativa estão em questão as capacidades e qualidades das instituições que lidam com
informações, conhecimento e educação; das finanças públicas; das políticas
públicas e da administração pública em geral.
O modelo jurídico-institucional define as competências, o mandato
institucional, o conjunto de regras que se aplicam à gestão da organização
e seus níveis de autonomia (decisória e gerencial) a partir da personalidade
jurídica da intervenção.
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O modelo de gestão é um conjunto de atributos organizacionais, um
composto de definições que envolve sua estratégia, estrutura, processos,
quadros funcionais, recursos tecnológicos, logísticos e financeiros.
Capacidades e qualidades institucionais constituem um conceito dinâmico de capacidades de instituições públicas e privadas que devem ser ampliadas, mobilizadas e ativadas para gerar resultados. Assume-se, inversamente, que instituições que apresentam atributos desqualificadores e sofrem
de deficit de capacidade não conseguem gerar resultados e valor público de
forma satisfatória e sustentável.
A dinâmica do processo de governança como um todo exige correspondente grau de inovação institucional no duplo sentido de aprimorar a
adequação dos arranjos existentes e da criação de arranjos experimentais e
alternativos.

1.2. Governança colaborativa
Governança colaborativa é a governança em rede em duplo sentido:
um relacionado à atuação conjunta de múltiplas instituições (governamentais e outras não/quase/neogovernamentais); outro relacionado às interações com a sociedade em rede. Governança colaborativa, social, democrática, participativa, responsável são denominações afins. Colaboração indica o
com quem e o como o processo de governança se estabelece.

1.2.1. Redes e governança em rede
Governança colaborativa é a ciência e a arte de gerar valor público de
forma conectada: é a governança em rede entre instituições e entre estas e a
sociedade. E a governança colaborativa é um fenômeno irresistível porque
os indivíduos vivem numa sociedade em rede, fazem parte de um estado
em rede, e são cada vez mais partícipes da coprodução de políticas públicas.
Genericamente, redes são aqui definidas como conjuntos de nós
(organizações, grupos, indivíduos), links (comando e controle, concessão e
inclusão, cooperação e colaboração, competição etc.) e funções (coordenação,
mobilização, compartilhamento e difusão de informação, desenvolvimento
de capacidades, aprendizado e transferência de tecnologia, enunciado de
problemas, desenho e planejamento de soluções, prestação de serviços,
regulação, avaliação, alinhamento político etc.). Redes são uma nova forma
de pensamento sistêmico – que apresenta avanços expressivos em relação a
concepções tais como gestáltica, cibernética, teoria geral de sistemas, sistemas
complexos, paradigma da complexidade, teoria do caos etc., variando de
concepções de simplicidade para outras de complexidade desorganizada e,
ultimamente, de complexidade organizada. Com efeito, a atual ciência das
redes procura enxergar conexões e padrões gerais presentes em fenômenos
físicos, biológicos e sociais, tais como leis de potência e conexões preferenciais
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(BARABÁSI, 2009), limitação dos graus de separação (WATTS, 2004) e
instâncias de socialização (CHRISTAKIS, 2010, 2012, 2013). Segundo esta
nova visão, tudo está interconectado e o que importa é entender os padrões
de conexão e as conexões críticas que mantêm a integridade da rede/sistema
ou cuja ruptura promove sua evolução.
Ao mesmo tempo, do ponto de vista do design institucional, redes são
uma nova forma de organização, uma alternativa mais funcional às formas
típicas de mercado (baseado em transações episódicas) e hierárquicas (baseado em interações predefinidas e reguladas) (AGRANOF, 2007).
As redes de governança aparecem como conjuntos de relacionamentos, a partir de capacidades de organizações, grupos e indivíduos em coordenar suas atividades de alguma forma a alcançar objetivos relacionados
a propósitos públicos onde padrões mistos de hierarquias, mercados e entes colaborativos operam juntos em múltiplos setores e escalas geográficas
mediante múltiplos elos verticais, horizontais e diagonais. (KOLIBA; MEEK
& Zia, 2011). Formam, na expressão de Agranoﬀ (2007), colaborarquias autogeridas, onde a colaboração advém da confiança e da interdependência
(AGRANOFF & McGUIRE, 2003) e vai além da cooperação (que pode ser
esporádica) porque se baseia em reciprocidade, integração, formalização,
alinhamento finalístico e de longo prazo. Tais arranjos geram significativos
impactos tanto do ponto de vista gerencial quanto do ponto de vista político-democrático.
Do ponto de vista gerencial, redes são formas alternativas de organização, mais flexíveis e com maior capacidade de resposta em ambientes instáveis para tratar problemas públicos complexos. “Não são arranjos caóticos
ou desprovidos de processos estruturados... a gestão colaborárquica é, ao
mesmo tempo, similar e diferente da gestão hierárquica”, segundo Agranoﬀ
(2007, p.123-4). Engendram novos padrões de organização baseados na recriação de regras, procedimentos, equipes em bases mais colaborativas e que
envolvem mudanças organizacionais dos participantes da rede, principalmente em relação a padrões mais informais de interação e comunicação para
fora da organização. A interdependência e a interação também geram maior
consciência estratégica.
Governança colaborativa significa dizer que agentes públicos e privados (empresas e organizações não governamentais de distintos tipos, setores
e escalas) formam redes de governança para coproduzir e cocriar (fazer com
várias partes, inclusive e principalmente com o beneficiário) serviços, políticas e bens públicos nos mais distintos domínios temáticos.
Nesse contexto, parcerias figuram como formas concretas de implementação de arranjos em rede, sejam com entes de cooperação (envolvendo
uma vasta tipologia de organizações não governamentais e formas de atuação conjunta) ou com a iniciativa privada (objeto de modelos estruturados
de PPP, parcerias público-privadas propriamente ditas).
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A OCDE (1990: 18) define parceria como:
sistemas formalizados de cooperação, baseados em arranjos legais de
relacionamento ou entendimentos informais, de relacionamentos de
trabalho cooperativo e de adoção mútua de planos entre instituições;
envolvendo entendimentos programáticos, compartilhamento de responsabilidades, recursos, riscos e benefícios em determinados períodos
de tempo.

Parcerias são, nesse sentido, uma forma de governança por terceiros
(SALOMON, 1987), envolvendo agentes mais ou menos distantes e dependentes do poder público, tanto empreendedores econômicos interessados na
apropriação de valor, quanto empreendedores sociais com foco na criação de
valor (SANTOS, 2009).

1.2.2. Governança na sociedade em rede
No que se refere à vertente de interação com a sociedade em rede, governança colaborativa significa uma expansão, muitas vezes exacerbada,
da participação, interlocução e da accountability, portadores de uma ancoragem democrática do conceito de governança colaborativa. Segundo Castells
(2010; 2012; 2013), o que caracteriza a sociedade em rede é a possibilidade de
interação autônoma, fora do controle das instituições (estado, igreja, empresa etc.), viabilizada pelas redes informacionais. Esta comunicação autônoma pode gerar rápidas mobilizações em torno de variadas questões, dando
vazão à transmutação de sentimentos de medo e injustiça em raiva e ação
concreta (ocupação, manifestações etc.), com múltiplas consequências possíveis em termos de posicionamento e transformação política e social. Além
do desafio de lidar com múltiplas instituições, há outro ainda maior de lidar
com uma sociedade em rede, difusa, instável. Este é o maior desafio da governança colaborativa.
Vivemos numa sociedade em rede – o que difere grupos e redes é a
conexão entre as partes: redes são grupos de indivíduos ou partes conectados. Ora, a sociedade sempre foi uma rede, mas o advento da sociedade da
informação (o surgimento da internet e a vasta e rápida disseminação de
instrumentos de conexão entre pessoas) intensificou a conectividade para
além da imaginação. Segundo Manuel Castells, sociólogo catalão que vem
pioneiramente estudando este fenômeno há décadas, o que esta sociedade
contemporânea superconectada tem de novo é a capacidade de se comunicar de forma autônoma, livre do controle das instituições (empresas, igrejas,
estados, mídia etc.), dando expressão a múltiplas formas de exercício do contrapoder (uma espécie de lei de reação ao poder exercido pelas instituições)
e gerando transformações políticas e sociais relevantes.
O que Castells denomina “redes de indignação e esperança” são um padrão de emergência do contrapoder pela sociedade civil desorganizada, fora
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das regras de representação de interesse definidas pelas instituições (ONGs,
parlamentos, organismos internacionais, organizações governamentais etc.).
Este padrão converte de forma difusa e instável o medo e a indignação em
raiva e ação, resultando na ocupação de lugares e na geração de consequências políticas de uma forma segundo a qual o processo de significação (as demandas, as pautas...) se constrói ao longo do desenrolar dos acontecimentos.
Esta sociedade em rede – que embora ainda não abranja a maior parte do planeta, mas certamente afeta todo o planeta – traz algumas novidades impactantes para o conceito e a prática da governança colaborativa: está
além da colaboração multi-institucional; e trata-se de conexões com a sociedade desorganizada, sem a intermediação de instituições. Logo, engendra
formas altamente instáveis de participação, coprodução e accountability.
Este novo padrão de interação com a sociedade em rede traz um
novo modelo de accountability. O termo accountability está sendo utilizado
no duplo sentido de controle e aprimoramento, tanto exigindo o alcance
de metas e conformidade a regras definidas ex ante quanto à detecção de
problemas ex post e sua correção (PETERS, 2010). O dilema é que, por um
lado, a governança em rede (policêntrica, em contraste com a accountability
hierárquica tipo agente-principal) gera uma responsabilização difusa. Por
outro lado, promove múltiplos regimes de accountability a partir dos eixos
democráticos (eleitos, cidadãos, lei, tribunais); de mercado (acionista,
consumidor); e administrativo (superiores hierárquicos, profissionais
especialistas, parceiros). Estes eixos se combinam e sobrepõem em distintas
“narrativas de accountability” (KOLIBA: MEEK & Zia, 2011), promovendo,
na expressão de Aguilar (2006), uma “responsabilidade pública de modo
integral”. Daí, a importância da gestão para resultados, de instrumentos
quase-legais (soft law), confiança e valores, vigilância antimoralhazzard,
constituindo-se uma espécie de metagovernança, ou a “governança da
governança”. (PETERS, 2010); (GOLDSMITH & EGGERS, 2004).
Colaboração é, portanto, um elemento que também confere legitimidade à governança pública, tornando-a mais transparente e democrática, sem
prejuízo da atuação integrada das instituições políticas, diminuindo-se os
riscos de insulamento e captura. Colaboração também promove eficiência
na medida em que permite a composição de arranjos organizacionais mistos
que minimizam desvantagens e maximizam vantagens das esferas envolvidas.

1.3. Governança para Resultados: melhoria do
desempenho para geração de valor público
Esta seção tratará os elementos desempenho e valor público da cadeia
de governança de forma integrada, na medida em que ambos constituem o
caráter direcionador da governança para resultados.
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1.3.1. Valor Público
Valor público constitui em última análise o componente mais direcionador do processo de governança, indicando o que deve ser gerado, para
que e para quem. Analogamente à governança, valor público também se tornou um termo altamente elástico do momento. Notabilizou-se a partir do
(reduzido) sentido atribuído por Moore (1994, 1995) nos anos 90, de valor
atribuído pelo público beneficiário ao que recebe do poder público, uma espécie de retorno sobre o investimento (os impostos pagos) feito pelo cidadão.
Mas, contabilizando-se contribuições posteriores e mesmo a recente reedição
que o próprio Moore e outros (2011) fizeram do conceito, valor público pode
adquirir significações axiológicas (de valores cívicos e republicanos); de percepções de satisfação e qualidade (o que o público valora e consequentemente daria algo em troca); de excedente de valor agregado mediante processos
de inovação; de ativo, patrimônio imaterial representado pelas instituições
públicas; e, que mais interessa ressaltar, de resultados de políticas públicas
formuladas em função de preferências refinadas – por meio de mecanismos
dos processos político e gerencial atuando como reguladores de uma lei da
oferta (públicos dispostos a ofertar) e da demanda (públicos dispostos a pagar) de bens públicos e semipúblicos.
O que o conceito carrega por trás das categorias de políticas e bens
púbicos é a contribuição para solução de problemas públicos complexos.
Problemas públicos complexos afetam muitos atores, senão todos de forma
mais ou menos direta, num determinado contexto multiescalar (local, regional,
global); suas causas e efeitos não são lineares e requerem a consideração de
uma grande quantidade de fatores; implicam em enunciados, objetivos e
prioridades ambíguos e conflitantes; engendram relações de poder, padrões
decisórios e ações colaborativas que emergem segundo padrões instáveis.
Frequentemente são considerados problemas incompletos (wicked problems),
contraditórios e com requisitos mutáveis, com soluções difíceis de se
reconhecer por conta de sua interdependência.
Nessa perspectiva, uma cadeia de valor público não pode se restringir
ao conceito de desempenho nem reproduzir apenas a lógica da produção
(numa cadeia linear de insumos, atividades, produtos e impactos). Isto implica na consideração de variáveis mais subjetivas relacionadas às expectativas, satisfação, confiança e requisitos valorativos referentes ao processo de
governança como um todo, paralelamente à consideração de variáveis mais
objetivas relacionadas ao desempenho (inputs, atividades, outputs e outcomes). A Figura 4 a seguir representa uma tentativa de ordenar estas categorias.
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Figura 4. Modelo de cadeia de valor público

Valor público é, portanto, uma combinação equilibrada de meios e fins,
esforços e resultados, requisitos e aspirações, racionalidade instrumental e
substantiva. O sustentável possui duplo significado: da sustentabilidade
dos pontos de vista econômico, social e ambiental (derivados do conceito de
triple bottomline de Elkinton 1997), postos como desafio integrador, não no
sentido de trade oﬀs; e em termos da capacidade de manter e perdurar seus
efeitos ao longo do tempo. Valor público é, portanto, um elemento que confere direcionamento, mas também legitimidade à governança pública: baixo
valor público promove a quebra do contrato social porque contribui para
gerar penúria, espoliação e perdularismo.

1.3.2. Desempenho
Desempenho, por sua vez, é um termo sujeito a inúmeras variações
semânticas e conceituais, embora existam alguns consensos majoritários em
torno de uma definição. Segundo uma abordagem abrangente, o desempenho pode ser compreendido como esforços empreendidos na direção de resultados a serem alcançados. (BOUCKAERT & HALACHMI, 1996); (NEELY,
2007); (BOUCKAERT & HALIGAN, 2008); (BOYNE et al, 2006). A equação
simplificada é: desempenho = esforços + resultados; ou desempenho = esforços -> resultados. Considerar o conceito de desempenho como parte de uma
cadeia de governança cujo elemento mais a montante é o valor público; este
deveria ser assim enunciado: desempenho = esforços -> resultados -> valor
público.
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Dessa forma, a definição sintética e ao mesmo tempo ampla para o
desempenho é estabelecida pela atuação de uma intervenção (uma organização, projeto, processo, tarefa etc.) para se alcançar um resultado que gere
valor público. Logo, desempenho é um conceito peculiar para cada intervenção, ou seja, um construto específico.
O modelo da Cadeia de Valor (BENNETT, 1976); (WHOLEY, 1979) e os
6Es do Desempenho (MARTINS & MARINI, 2010) permitem a construção
das definições específicas de desempenho para cada intervenção de modo a
explicitar as dimensões dos resultados (mais a montante da cadeia de valor)
e dos esforços (mais a jusante da cadeia de valor), além de sugerir o necessário alinhamento entre ambas as perspectivas. O modelo da Cadeia de Valor
e o dos 6Es do Desempenho constituem-se das dimensões de esforço e de
resultado desdobradas em outras dimensões do desempenho. As dimensões
de esforço são economicidade, execução e excelência; e as dimensões de resultado são eficiência, eficácia e efetividade, conforme ilustra a Figura 5.

Figura 5. Desempenho

A seguir uma breve definição de cada dimensão:
• Efetividade está relacionada aos impactosv (primários, secundários
ou finais) no contexto da intervenção.
• Eficácia está relacionada aos produtos entregues aos beneficiários
diretos no que se refere à sua quantidade, qualidade e cobertura.
• Eficiência é a relação entre os produtos gerados (outputs) e os insumos empregados, usualmente sob a forma de custos ou produtividade.
• Execução refere-se à realização das atividades programadas, quer
sob a forma de processos, projetos ou eventos.
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•

Excelência é a conformidade a critérios e padrões de qualidade
para a realização dos processos, atividades e projetos.
• Economicidade está relacionada à aquisição vantajosa e uso racional de recursos, dentro dos requisitos de qualidade exigidos.
O desempenho ótimo, condição muito difícil de ser obtida, implica em
ser econômico, excelente, executar plenamente, ser eficiente, eficaz e efetivo.
Certamente há muitas combinações subótimas que podem ser consideradas
satisfatórias.

1.3.3. Melhoria do desempenho e modelos integrados de gestão
para resultados
A melhoria do desempenho tem sido uma espécie de santo graal perseguido por muitas redes de governança e objeto de múltiplos processos de
mudança e modelos integrados de gestão para resultados que vem buscando
equacionar duas principais questões desafiadoras que a melhoria do desempenho impõe enfrentar: a) a execução da estratégia; b) a fragmentação.
A execução da estratégia não é propriamente uma questão nova. Desde
os anos 60, a partir, por exemplo, de Ansoﬀ e Matus, já se tinha uma visão
clara de que a formulação da estratégia (algo que corriqueiramente acontecia
sob a égide de processos de planejamento estratégico) era apenas parte do
jogo maior da gestão estratégica, que abarcava outros momentos de implementação e avaliação. Numa outra linhagem, que remonta à abordagem da
qualidade, o PDCA surgia como modelo que permitia pensar e tratar distintas etapas (planejar, executar, avaliar, ajustar) como parte de um sistema de
gestão. A partir de um determinado momento (principalmente com a retomada do planejamento na década de 90), estava claro que o grande problema
não era mais a formulação (embora isto nunca seja trivial), mas a execução
– e, supletivamente e mais recentemente, a avaliação. Não obstante o aumento da complexidade do contexto, o advento da sociedade da informação e
do conhecimento facilitou a formulação, permitindo ampliar a compreensão
sobre problemas, contextos e stakeholders.
Mas a execução ainda era um problema. Por um lado, a literatura gerencial passou a enfatizar muito as barreiras à implementação em detrimento de modelos integrados de gestão. A literatura sobre políticas públicas, em
particular, admitia passivamente haver um elo perdido no processo de gestão de políticas, porque muita ênfase era dada à formulação e avaliação e a
execução era tratada como caixa-preta. Isto não era apenas o sinal da existência de uma fenda abissal entre os dois campos de estudo, mas a constatação
de que havia um ponto cego a ser explorado.
Na prática permanecia uma grande ênfase à formulação. Por trás disto,
duas poderosas crenças. Primeiro, de que as estratégias seriam de alguma
forma autoexecutadas, tal como um natural efeito autorrealizador – quase

29

uma mão invisível. Segundo, de que tudo mais o que as organizações fazem
como parte dos seus processos gerenciais (a atuação da liderança, a operação
dos processos, a circunscrição imposta pelas estruturas) seria de alguma forma suficiente para assegurar a implementação; dito de outra forma, a crença
de que as estruturas seriam auto-orientadas ou de que os elementos gerencias seriam autoalinhados.
É aí que entra em cena o problema da fragmentação. Organizações formais complexas estão longe de se constituírem arranjos integrados tal qual
um monólito, apresentando múltiplos problemas de integração (coerência,
consistência e coordenação). Sujeitam-se à incoerência estratégica (agendas
contraditórias, paralelas) e operacional (unidades executoras desalinhadas,
desorientadas ou seguindo agendas próprias) gerando dissonância estratégica (não confundir com estratégias emergentes, que fazem parte do aprendizado estratégico) em diversificado grau e extensão.
O conjunto de iniciativas voltadas à melhoria organizacional, meandro
da atuação de consultores, subscrevia, de certa forma, essas crenças, porque o apelo para integrar esforços de formulação com outros de execução e
avaliação era deveras fraco. Era e é muito comum organizações realizarem
investimentos gerenciais voltados à formulação estratégica totalmente desconexos de outros voltados à melhoria de processos, revisão da estrutura,
política de gestão de pessoas, tecnologia etc. Estes desalinhamentos também
geram efeito fragmentador.
Muitas abordagens que se apresentam como integradorasvi lograram,
em alguma extensão, estreitar o hiato entre a formulação e a execução – embora a maioria tenha devotado pouca importância à avaliação, reduzindo-a a
acompanhamento ou simplesmente ignorando-a. O Balanced Scorecard (BSC)vii,
em particular, ocupa espaço destacado na literatura e na prática, na medida
em que proporcionou uma forma simples e flexível de explicitação para a
gestão da estratégia – a questão é como assegurar uma boa aplicação do BSC
no setor público.
A maioria esmagadora das abordagens gerenciais foi concebida no e
para o setor privado. Essas abordagens podem e devem ser utilizadas no setor público. Por isto, a aplicação dessas tecnologias gerenciais no setor público requer ajustes, conhecimento do setor público e do ambiente de políticas
públicas e uma capacidade maior de improvisação (ao longo do processo de
aplicação).
Com efeito, o setor público apresenta severos agravantes no que
concerne a falhas de execução e fragmentação que remetem a algumas
questões de alta complexidade: as interseções entre o ambiente de políticas
públicas e a estratégia organizacional; o hiato entre o planejamento (a gestão
da macroestratégia governamental) e a gestão (com o significado de tudo
mais que caiba dentro do campo de políticas de gestão e, ao mesmo tempo,
com o sentido de execução); a hiperfragmentação gerada pelas coalizões e
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injunções corporativistas; a limitada capacidade de gerir integradamente
processos de transformação e as dificuldades para se contratar bem os
serviços de consultoria organizacional.
Por todas estas razões, a Gestão Matricial para Resultados ou Governo
Matricial, se propõe como um modelo integrado de gestão para resultados
que busca aproveitar as potencialidades dos diversos modelos em torno de
três grandes blocos: i) uma agenda estratégica, que proporcione uma clara
definição de propósitos, resultados e como alcançá-los; ii) o alinhamento da
estrutura, dos processos de trabalho, das pessoas e dos recursos alocados
com a agenda formulada, de tal forma a assegurar sua implementação; e iii)
uma sistemática de monitoramento e avaliação, que permita aprendizado e
correção de rumos. A Figura 6 busca ilustrar a inter-relação destes elementos.

Figura 6 - Gestão Matricial para Resultados® (MARTINS & MARINI, 2010)

O argumento forte é de que um modelo de gestão para resultados deve
contemplar esses três elementos de forma integrada. De novo: isto porque as
estratégias não são autoexecutáveis e as estruturas que as executam não são
auto-orientadas para a estratégia.
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Mas cada um desses blocos evoca um conjunto específico de questões
em amplitude maior do que o PDCA. O bloco de construção da agenda estratégica não trata apenas do planejar a partir da simples fixação de metas, mas
chama a atenção para a necessidade de coerência estratégica em distintos
níveis (políticas públicas, planos e estratégias de governo e estratégias organizacionais), legitimidade e foco – pressupondo que a estratégia é “como
um processo técnico-político resultante de um jogo de atores em interação,
conflito, cooperação e alianças” e “um plano é estratégico se realmente se
refere ao que conta!”. (MATUS, 1996). O bloco alinhamento da estrutura implementadora não trata apenas do fazer por meio de desdobramento operacional da estratégia (a partir do breakdown típico das abordagens de gestão de
projetos), mas também de uma série de iniciativas pactuadas de colaboração
(o join up típico da governança em rede) e melhoria organizacional (alinhamentos e otimização de estruturas, processosviii, pessoas, tecnologia etc.) que
buscam dotar as unidades executoras de maior prontidão. O bloco monitoramento e avaliação não busca apenas demonstrações e visualizações, a
partir de dispositivos comumente denominados gestão a vista, mas principalmente verificações e ajustes, avaliações (buscando-se explicar as causas),
aprendizado, transparência e responsabilização.
O modelo da Gestão Matricial para Resultados também se distingue
pela heterogeneidade metodológica. Constitui mais propriamente um meta-modelo, uma plataforma integradora de distintas metodologias de construção de agendas estratégicas, de gestão de projetos e redes interorganizacionais, de alinhamento e otimização de estruturas e processos, de gestão
de pessoas, de monitoramento e de avaliação. O diálogo e a integração de
distintas metodologias ampliam as possibilidades de assegurar o alcance de
resultados mais que a utilização isolada de uma ou outra ferramenta.
Enfim, o modelo da Gestão Matricial para Resultados busca reunir elementos que a literatura e as práticas organizacionais dispõem de uma forma
integrada e contextualizada ao setor público.

1.4. Governança transformacional
As quatro dimensões abordadas formam um composto de governança,
não são estanques e, em boa extensão, se sobrepõem, como é próprio dos
modelos heurísticos que se propõem a organizar as dimensões de um conceito. Logo, muitos predicados comumente atribuídos à governança fazem
todo sentido: governança é para resultados, porque se orienta para o desempenho e valor público; governança é colaborativa porque requer interações
multi-institucionais e entre múltiplas instituições e a sociedade. Governança
é capacidades institucionais para resultados.
Numa perspectiva pragmática e transformacional, governança é um
processo. Como todo processo pode e deve ser otimizado para gerar mais
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valor público com menos recursos. A melhoria da governança, por sua vez,
também é um processo – que deve ser pensado de forma escalar: no macro,
aplicando-se às instituições em geral e numa perspectiva de Estado, de longo
prazo; no meso, como parte de uma agenda de governo temporalmente demarcada; e no micro, objeto de intervenções circunscritas ao âmbito de organizações, programas, políticas, projetos etc. A melhoria da governança deve
ser o propósito maior das políticas de gestão pública, embora não se limite
a estas – há relevantes questões de natureza política e econômica que permeiam as políticas de gestão pública, mas não se resolvem em seus âmbitos.
As políticas de gestão pública englobam temas tais como planejamento, organização, otimização de processos, gestão de pessoas, de suprimento,
de orçamento etc. Lidam com questões e elementos essenciais para que as
políticas públicas finalísticas sejam efetivas, redundando em desenvolvimento, na sua ampla acepção econômica, social e ambiental. Além de possuírem consistência e coerência entre si, é essencial que as políticas de gestão
pública tenham uma clara orientação para o desenvolvimento.
Políticas de gestão pública podem se configurar de múltiplas formas.
Há orientações mais conservadoras e outras mais inovadoras, imbuídas de
alto caráter transformacional que evocam complexos processos de mudança.
Há motivações relacionadas à eficiência e ao controle, tanto do ponto de vista
fiscal, quanto do ponto de vista da promoção da transparência e responsabilização, do aprendizado, da melhoria dos serviços, do desenvolvimento,
enfim. Há formas de implementação gradualistas e seletivas, e outras instantâneas e amplas – usualmente denominadas reformas, mas que acabam
combinando elementos de ruptura com outros de inovação continuada. Seja
de que forma for, o fato é que cada vez mais os governos serão pressionados
a colocarem em prática efetivas políticas de gestão pública para melhorar
sua governança.
Nesse sentido, a governança transformacional possui um engajamento
no sentido de superar e melhorar o status quo; está pautada pelos efeitos que
busca gerar sobre o contexto; é inspiradora de altos ideais de bem-estar; é estimuladora de comportamentos de elevação cívica e profissional; é instiladora de otimismo e confiança ao mesmo tempo em que é promotora das capacidades da sociedade em ampliar a consciência sobre problemas e soluções.
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i. Contém excertos de Martins, Humberto Governança Pública, Apostila da Disciplina Governança Colaborativa, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação
Getúlio Vargas, 2014; e de Martins, Humberto Uma teoria da fragmentação de políticas públicas: desenvolvimento e aplicação na análise de três casos de políticas de gestão pública,
Tese de Doutorado, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação
Getúlio Vargas, 2003; Marini, Caio & Martins, Humberto Falcão, Dez anos de Governo Matricial, in: Governança em Ação, vol. 5, Publix, 2014; e Martins, Humberto Falcão, Governança
Colaborativa, Revista Gestão Pública PE, nr. 3.
ii. Não apenas governança pública, mas governança são termos disseminados nos campos da
gestão pública e de empresas. Neste último, é comum o termo governança referir-se à governança corporativa. É importante elaborar uma definição sucinta de governança corporativa
logo no início para diferenciá-la de governança pública. Governança corporativa está relacionada à seguinte questão: no interesse de quem (de qual parte interessada) a empresa é gerida?
Esta pergunta possui dois importantes pressupostos. Primeiro, de que a empresa deve ser
gerida prioritariamente no interesse do dono (os detentores de direitos de propriedade, que
pode ser um único dono ou milhares de acionistas). É claro que há outros intresses em jogo,
de outras partes intressadas, tais como clientes, colaboradores, fornecedores, comunidades,
meio ambiente natural etc., que também merecem atenção. Mas o principal interesse em jogo
é o do dono: obter retorno sobre seu capital investido, por meio do lucro. O segundo pressuposto é de que a relação do dono (denominado principal) e seus funcionários executivos
(denominados agentes) está sujeita a certos problemas de agência, situação na qual os agentes
atuam em detrimento dos interesses do principal, buscando colocar em primeiro plano seus
interesses próprios ou deixando-se capturar por interesses de terceiros. Logo, a governança
corporativa preocupa-se em constituir instâncias (conselhos, por exemplo) e instrumentos
(de planejamento, monitoramento e avaliação) no sentido de estabelecer o devido direcionamento e controle estratégico da empresa, certificando-se de que seu corpo executivo a gere
prioritariamente em benefício dos interesses de seus proprietários. O conceito de governança
corporativa pode ser facilmente transposto para o contexto da gestão pública, considerando-se que o principal (o dono) é o cidadão e os agentes econômicos detentores de direitos (não
de propriedade, mas direitos civis, sociais, políticos) e beneficiários das políticas públicas, e
os agentes são os agentes públicos em geral (servidores e seus prepostos a serviço da administração pública). Entretanto, o conceito de governança pública que será desenvolvido neste
capítulo é mais amplo.
iii. A Nova Gestão Pública (NGP) também se tornou um conceito mágico e tem se referido a
um conjunto de argumentos e filosofias administrativas aceitas em determinados contextos
e propostas como novo paradigma de gestão pública a partir da emergência dos temas crise
e reforma do Estado nos anos 80 (HOOD&JACKSON, 1991). De maneira geral, propõe uma
gestão pública dotada das seguintes características: a) caráter estratégico ou orientado por resultado do processo decisório; b) descentralização; c) flexibilidade; d) desempenho crescente
e pagamento por desempenho/ produtividade; e) competitividade interna e externa; f) direcionamento estratégico; g) transparência e cobrança de resultados (accountability); h) padrões
diferenciados de delegação e discricionaridade decisória; i) separação da política de sua gestão; j) desenvolvimento de habilidades gerenciais; k) terceirização; l) limitação da estabilidade
de servidores e regimes temporários de emprego; e m) estruturas diferenciadas. (HOLMES &
SHAND, 1995); (HOOD & JACKSON, 1991). As proposições doutrinárias da NGP emanam
de valores administrativos, principalmente relacionados a desempenho eficiente da tarefa,
teorias no âmbito do neoinstitucionalismo econômico (AUCOIN, 1990); (Boston, 1991), e no
âmbito das abordagens contemporâneas de gestão empresarial (AUCOIN, 1995); (MOORE,
1994); (SCHICK, 1996), notadamente aquelas relacionadas à estratégia e comportamento organizacional, tendo como pano de fundo a teoria da contingência. A NGP nasceu gerencialista
nos anos 80, fortemente inspirada pelas reformas minimalistas e propondo a aplicação de
tecnologia de gestão empresarial ao Estado, a partir das experiências paradigmáticas. Pollitt
& Bourckaert (2000) afirmam que as estratégias predominantes de aplicação de princípios da
nova gestão pública estão na linha da “mercadificação” (commodification) e minimização.
iv. Essa perspectiva considera a liderança uma direção, a orientação dada a uma organização,
que provém da personalidade dos dirigentes, da vida interior do líder e de seus hábitos de
dirigir as pessoas, que se manifesta por elementos tais como visão criativa, desejos e interes-
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ses profundos, paixão e determinação obstinada por uma ideia, causa ou projeto, segurança e
entusiasmo. Todavia, a liderança não pertence apenas ao líder; não há liderança sem adesão
ao líder (correspondência entre visões e ações que propõe e os desejos e necessidades de uma
comunidade). Dimensões profundas da personalidade são, nessa perspectiva, determinantes
da liderança: agressividade (no início da vida psíquica, o universo interior do sujeito está
dominado pelo fantasma da destruição e agressividade), idealização (dos primeiros objetos
significativos como meio para não ver limites e a agressividade em relação a eles), controle
(interior e exterior dos objetos e afetos) e (sentimento de) perda. Liderança é uma resultante de
disposições, qualidades e atributos pessoais da pessoa que ocupa posição de autoridade (formal, carismática etc.), que fazem com que ela suscite, para determinada comunidade, atração
e adesão. (LAPIERRE, 1995).
v. Alguns autores diferenciam impactos de efeitos no sentido de que os primeiros seriam deliberados.
vi. Entre as quais destacam-se o Balanced Scorecard (BSC); Bain & Company; Prisma de Performance (ênfase em stakeholders); Hoshin Kanri (ênfase nas diretrizes); Total Quality Management
(TQM); Rummler & Brache (variáveis de desempenho em objetivos, projeto e gestão); Cadeia
de Valor de Porter; Gestão de Projetos – PMBOK (áreas do conhecimento e ciclo de vida do
projeto); Supply chain - Desempenho Logístico (redes e integração dos processos coorporativos); Planejamento Estratégico Situacional (PES); Valor Público.
vii. Uma das metodologias mais adotadas para a construção da estratégia organizacional, seja
na iniciativa privada, seja no serviço público, tem sido o Balanced Scorecard (BSC). Tal metodologia baseia-se na medição e gestão de desempenho e foi desenvolvida pelos professores da
Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. Apresentado inicialmente
como um modelo de avaliação e performance empresarial, baseado na ponderação e balanceamento de indicadores, mostrou ser possível sua aplicação como modelo de gestão estratégica
para os órgãos públicos, ou seja, na definição de um plano, na sua implementação e avaliação
de seus resultados. Este instrumento cumpre, simultaneamente, diversas funções, tais como:
a) explicitador (ao apresentar graficamente o mapeamento claro das relações causa x efeito
entre objetivos e ações a serem executadas); b) divulgador (ao ser simples e conciso); e c) mobilizador (ao facilitar a interligação de pessoas, processos, tecnologias e culturas em torno de
Objetivos).
viii. A gestão de processos - conhecido como Business Process Management (BPM) - usualmente envolve sua identificação, diagnóstico (de desempenho e de relevância ou criticidade em
relação à estratégia), mapeamento, análise e elaboração de cenários de redesenho. O mapeamento, em particular, possibilita a identificação da sequência de etapas necessárias para a
realização de um processo ou um projeto, por meio, eventualmente, do 5W2H, como técnica
associada, que permite sejam identificados, para cada etapa de um processo, o alinhamento
estratégico, o responsável, o cronograma de realização e a orçamentação.
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ANTECEDENTES – LEGADOS E INSPIRAÇÕES

... 1995
A primazia do Ajuste Fiscal
e do Gerencialismo

... 2006
Modelo de Planejamento e
Gestão Democrático e
Regionalizado

Os movimentos de reforma do Estado e da administração pública levados a cabo ao longo das últimas décadas, tanto no cenário internacional
como no nacional, enfatizaram, inicialmente, estratégias de ajuste orientadas
para a busca do equilíbrio fiscal e a melhoria da eficiência operacional mas,
quase sempre, sem uma clara definição sobre o direcionamento estratégico
de longo prazo para o desenvolvimento. No que diz respeito à gestão pública, as iniciativas foram muito influenciadas pelos princípios da Nova Gestão Pública. Inicialmente, a serviço de um ideal neoliberal de enxugamento,
controle e eficiência preconizando a aplicação de tecnologia gerencial privada no setor público; mas logo se expandiu em múltiplas direções buscando
melhorar a qualidade dos serviços e políticas públicas, bem como tornar o
Estado mais sólido, democrático e cidadão – em linha com a ideia de governança pública abordada no capítulo anterior.
É a partir de 95 que o movimento da Reforma do Estado foi introduzido no Brasil no âmbito Federal, durante o governo FHC, seguindo uma trajetória que, embora alternasse ciclos de avanços e recuos, apontou para uma
direção de consolidação. O primeiro período (1995 a 1998) foi marcado por
dois movimentos: um de natureza institucional, com a criação do Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), e outro voltado
para a estratégia de modernização da gestão com a formulação de um documento oficial de governo, denominado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que propunha entre seus objetivos “aumentar a governança
do Estado, limitar a ação estatal a funções próprias e transferir a estados e
municípios ações de caráter regional e local” (BRASIL, 1995). A experiência
nesta etapa deixou como principal legado uma agenda de políticas de gestão
pública. Foram realizadas iniciativas de natureza legal (Emenda Constitucional1 e legislação sobre novos arranjos institucionais em especial agências
1 A Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, que introduziu mudanças visando reduzir a rigidez do sistema de administração de pessoal (flexibilização da estabilidade
do servidor público, avaliação de desempenho periódica, o aumento do período de estágio
probatório, regime de emprego público, fixação de tetos remuneratórios) o princípio da eficiência, a ampliação da autonomia de gestão mediante contrato de gestão, e a recomendação da
criação de Escolas de Governo nos estados.

39

Todos por Pernambuco em tempos de governança: conquistas e desafios

executivas e organizações sociais), introdução de ferramentas inovadoras
de gestão (contratos de gestão), experiências-piloto de inovação gerencial,
programas de qualidade e participação (prêmio), publicações (boletins com
informações sobre os recursos humanos do governo federal, cadernos de
práticas) e capacitação na área de gestão para resultados. Entretanto, a orientação excessivamente fiscalista limitou os avanços na agenda gerencial. Já no
segundo período (1999 a 2002), a estratégia original baseada no Plano Diretor foi gradativamente perdendo centralidade. O MARE foi extinto e suas
funções transferidas para o Ministério do Planejamento que passou a denominar-se Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). A marca gerencial do período no âmbito do governo federal fixou-se na retomada
do planejamento governamental e do avanço da gestão para resultados, via
fortalecimento do Plano Plurianual (PPA) e da Gestão por Programas. Também merecem destaque a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, o fortalecimento das carreiras de Estado e as iniciativas de governo eletrônico.
Posteriormente, no governo Lula (2003 a 2006), logo nos primeiros meses, o tema foi abordado também a partir de dois movimentos: o primeiro, de
natureza institucional, apontando o foco na gestão participativa, com a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) – órgão
majoritariamente da sociedade civil, de caráter consultivo da Presidência da
República –, com o objetivo de colaborar na formação do juízo político do
governo e de estabelecer o diálogo entre as diversas representações da sociedade civil, com a discussão de políticas públicas e a proposição de medidas
necessárias para alavancar o crescimento do país. O segundo, de natureza
gerencial, com a elaboração do Plano de Gestão para um Brasil de Todos,
contemplando, de forma convergente, com os objetivos de políticas públicas
e programas do Plano Plurianual (PPA), com a redefinição das estratégias,
a recomposição da força de trabalho, a reconfiguração das estruturas e processos e o redimensionamento de recursos em bases mais eficientes e direcionadas para resultados. No entanto, a iniciativa foi descontinuada, a partir
de 2004, fazendo com que, outra vez, a agenda gerencial federal perdesse
orientação estratégica e mantivesse o seu caráter fragmentário. Ainda vale
destacar que, no período, ocorreram avanços na direção da manutenção da
estabilidade macroeconômica, o fortalecimento do caráter participativo na
elaboração do PPA, o redirecionamento da política de recursos humanos.
Outro aspecto importante da história recente dos movimentos de reforma da gestão pública no país começou a acontecer a partir do início dos
anos 2000 com a emergência de experiências exitosas em alguns estados da
federação. Tradicionalmente, o padrão dominante das reformas da gestão no
país foi sempre marcado pelo protagonismo federal, que por imposição ou
por inspiração, determinava as iniciativas de reforma nos níveis subnacionais. Foi assim tanto nas reformas realizadas em contextos autoritários (anos
30 e anos 60) – quando o modelo federal era imposto aos estados – como
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na experiência recente realizada em contexto democrático (a reforma de 95),
quando a experiência federal inspirou as experiências estaduais. Entretanto, a última década tem se caracterizado por uma mudança dessa tendência
histórica permitindo afirmar, sem cometer exageros, que há um equilíbrio
federativo (ou um protagonismo compartilhado) do ponto de vista da qualidade das iniciativas de melhoria da gestão pública: os estados passaram a
apresentar experiências de excelência, com reconhecimento tanto nacional,
como internacional. Nesse sentido, merece destaque a experiência de Minas
Gerais (a partir de 2003) que recebeu a denominação sugestiva de Choque
de Gestão e que representou uma equilibrada combinação de medidas orientadas para o ajuste estrutural das contas públicas com iniciativas voltadas
para a geração de um novo padrão de desenvolvimento com elementos de
inovação. Outras iniciativas estaduais igualmente ganharam relevância e
destaque, permitindo o intercâmbio de boas práticas e, como consequência,
avanços expressivos no padrão da gestão pública brasileira. Para isto, foi
fundamental o papel dos Conselhos que reúnem os Secretários Estaduais de
Administração e de Planejamento (CONSAD e COSEPLAN) que têm contribuído para a disseminação e intercâmbio de experiências e para a consolidação do tema na agenda nacional. O exemplo mais emblemático foi o pacto
estabelecido em março de 2013, com o lançamento da Agenda Comum da
Gestão Pública, documento firmado pelos presidentes dos Conselhos Estaduais, pela ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, e pela ministra
de Relações Institucionais do Governo Federal, com o objetivo de estabelecer
diretrizes e prioridades para o investimento público no campo do fortalecimento da gestão pública proporcionando colaboração institucional intra e
intergovernamental.
Em Pernambuco, a situação não foi muito diferente. Ao final da década
de 90, o Estado viveu um quadro de perda de dinamismo econômico
(...) ocasionado pela crise que assolou todo o país, mas também, pela
difícil situação de suas finanças... o que tornava praticamente impossível qualquer ação do governo para influir de modo efetivo na transformação do panorama de crescimento do Estado, através da melhoria
na qualidade dos serviços e das infraestruturas públicas, induzindo e
atraindo novos investimentos (CRUZ,2006).

Visando reverter esta situação desfavorável e inspirado nos ideários
da Reforma Gerencial de 95 do governo federal, durante o Governo Jarbas
Vasconcelos, no período de 1999-2006, Pernambuco orientou-se pela busca
do ajuste fiscal, considerando como um pilar importante desse esforço a mudança da base institucional e a redução da estrutura administrativa como um
dos meios para racionalização e redução dos gastos públicos. A estratégia
definida estava orientada para a estruturação de uma Reforma Institucional,
focada no redesenho e redução da quantidade de órgãos e na transferência
da prestação de serviços públicos não exclusivos de Estado para Organiza-
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ções Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), além de prever mudanças para outros três componentes: apoio ao
Ajuste Fiscal (aumento da receita e controle dos gastos para o equilíbrio fiscal), Modernização da Gestão (Programa PROGESTÃO2 e Governo Digital),
e Gestão de Pessoas (desenvolvimento, valorização e qualidade de vida dos
servidores). Para operacionalizar o Programa de Reforma, teve destaque o
papel assumido pelo grupo de Analistas em Tecnologias de Gestão (ATG)
que viria a se constituir na força de trabalho para apoio à disseminação, capacitação e aplicação das novas tecnologias de gestão nas entidades aderentes. A atuação dos ATG envolvia basicamente implementar o processo de
formulação do planejamento estratégico nas instituições da administração
direta e indireta do Estado, culminando na assinatura de contratos de gestão, nos quais estariam definidas as metas de cada órgão. Apesar de terem
sido formados 117 Analistas de Tecnologias de Gestão, que atuaram em 57
intervenções no período, a partir de 2005, essa rede de servidores foi gradativamente perdendo sua força e representatividade, com a utilização cada vez
menor de profissionais para a execução desses serviços, dado que a função
não obteve reconhecimento formal pela administração pública.
Analisando-se as reformas na administração pública ocorridas nessa
época, no que tange à modelagem da estrutura organizacional, um grande
esforço foi realizado visando a sua redução através de privatizações, publicizações, fusões e reestruturações de órgãos estatais da administração direta
e indireta (Lei Complementar nº 49, de 31 de Janeiro de 2003). De acordo
com dados divulgados à época, dezoito órgãos do Estado deixaram de existir, aproximadamente dois mil cargos comissionados e funções gratificadas
foram eliminados, 41.466 cargos efetivos foram extintos e o quantitativo de
secretarias passou de 20 para 13, com fusões entre elas. Reduziu-se em 31%
a administração pública estadual como estratégia para a redução do gasto
público.
Destaca-se daquele período a venda de importante parcela do patrimônio público – a integral privatização da Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) e a alienação de 30% da Companhia Pernambucana de
Saneamento (COMPESA), além da transformação de antigas Fundações e
Autarquias em Agências Executivas. Foram criadas também cinco Organizações Sociais, sendo uma delas pertencente ao segmento Educação, a Casa do
Estudante de Pernambuco (CEP), uma pertencente ao segmento Agricultura
e Reforma Agrária, a Central de Abastecimento de Pernambuco (CEASA) e
três pertencentes ao segmento Ciência e Tecnologia, o Instituto Tecnológico
de Pernambuco (ITEP), o PORTO DIGITAL e o MOVIMAGEM, outorgando
a entidades privadas a gestão de órgãos que até então eram eminentemente
2 O Programa Pernambucano de Modernização da Gestão Pública (PROGESTÃO) foi instituído pelo Decreto nº 22.730, de 18 de outubro de 2000, vinculado à Secretaria de Administração
e Reforma do Estado (SARE). Embora tenha iniciado no ano de 2000, o PROGESTÃO só seria
formalizado três anos depois, com a Lei Complementar nº49 de 31 de janeiro de 2003.
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estatais.
É necessário destacar que as iniciativas adotadas no período de 1999 a
2006, voltadas para a Modelagem Organizacional e para a Gestão de Pessoas
no escopo da Reforma do Estado, calcadas na redução e no enxugamento da
estrutura administrativa para controle do gasto público, contribuíram efetivamente para a introdução da cultura de gestão para resultados e para o
ajuste fiscal. No entanto, diminuíram a capacidade de ação e a qualidade na
prestação de serviço do Estado à sociedade - a habitação e a agricultura são
exemplos marcantes de atividades que sofreram os efeitos dessa política.
O ano de 2006 significou um novo marco na história da gestão pública do Estado, quando foram dados os primeiros passos para a construção
de um novo Modelo de Governança Pública. O então candidato Eduardo
Campos realizou diversas reuniões com representantes dos segmentos da
sociedade (empresários, trabalhadores, acadêmicos, e sociedade civil organizada), a fim de definir quais seriam os temas-chave que deveriam ser incorporados em sua campanha e as linhas mestras da administração que se
propunha iniciar. Ao final dessas discussões, o seu Programa de Governo,
intitulado Um Novo Pernambuco, foi construído como uma proposta desafiadora, tendo como norte de suas ações, a visão de se alcançar o “Desenvolvimento social equilibrado e melhoria das condições de vida do povo
pernambucano”, orientando suas atividades a partir de quatro eixos estruturantes: desenvolvimento da cidadania e igualdade de oportunidades; o
desenvolvimento equilibrado das regiões do Estado com responsabilidade
ambiental; a universalização e modernização de bens e serviços de infraestrutura; e o atendimento às demandas do cidadão com dinamismo na gestão
financeira. O Um Novo Pernambuco teve os estratos mais vulneráveis da
população e a interiorização do desenvolvimento como os dois focos prioritários de suas ações, embasando sua gestão na premissa de se proporcionar
transparência e controle social de suas ações. Após a eleição, foram realizadas
reuniões técnicas congregando diversos especialistas e militantes da Frente
Popular de Pernambuco, para elaborar um diagnóstico da real situação do
Estado e iniciar os estudos das principais mudanças a serem realizadas pelo
novo Governo3. Ao final desse trabalho, identificou-se que a nova direção do
Estado deveria deixar marcas diferentes das administrações anteriores. Para
tanto, deveria ser formalmente definida uma Estratégia para a nova gestão,
traçada a partir dos quatro eixos estruturantes do Programa de Governo.
Os Desafios identificados e Linhas Gerais traçadas deveriam ser observados
integralmente por toda a administração pública estadual, conforme demonstrado no Quadro 1, a seguir.

3 Este trabalho contou com participantes de várias especialidades, entre eles o Professor Michel Zaidan, a Professora Tânia Bacelar, o Ministro Sérgio Rezende e muitos outros profissionais de diversas áreas.
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Linhas Gerais, Desafios e Ações a serem priorizados:
•

Democratização do Estado com os desafios de:
○
○
○
○
○
○
○
○

•

Transposição do Conhecimento com o desafio de:
○

•

Dotar o Estado de uma base científica e tecnológica moderna com capacidade de modificar seu potencial econômico, envolvendo a comunidade científica e os segmentos
empresariais.

Desenvolvimento Econômico com os desafios de:
○

•

Ampliar a escolaridade e a qualidade de educação;
Ressaltar os conteúdos culturais para todos os pernambucanos (seja como meio de
ampliação de cidadania, ou de desenvolvimento econômico);
Formular uma política esportiva, sendo o esporte um instrumento na resolução da
questão social;
Universalizar a saúde para a melhoria das condições de vida da população, em especial, nas áreas de maior risco;
Garantir o direito à moradia de qualidade e saneamento à população;
Garantir a segurança pública e o combate à violência;
Promover a cidadania e os direitos sociais, com foco nas políticas para as minorias;
Construir a gestão democrática na Estado.

Gerar emprego e renda estimulando o fortalecimento de novos setores e ramos produtivos, e promovendo a recuperação e soerguimento dos setores tradicionais e sua
modernização.

Infraestrutura para o Desenvolvimento e autossustentabilidade hídrica com os desafios
de:
○

Melhorar a qualidade de vida resolvendo as questões de abastecimento de água e
esgoto sanitário, sem descuidar da política ambiental.
Quadro 1 – Linhas Gerais, Desafios, Ações
Fonte: Documento Conceituações e Planejamento da Marca e das Ações do Governo, 2006.

A forma que essas diretrizes foram construídas, por meio do diálogo
com os representantes da sociedade, já dava mostras de que o Modelo de
Planejamento a ser implantado no Estado, a partir de 2007, daria ênfase à
participação da sociedade na escolha das prioridades do Governo, principalmente aquelas voltadas para o desenvolvimento de todas as regiões do território estadual e para a promoção da superação dos indicadores de qualidade
de vida – econômicos e sociais. Não sem motivos, o Modelo de Intervenção
que se desenhava foi qualificado pela recém-eleita Frente Popular de Pernambuco como Democrático e Regionalizado.
Outra grande frente de trabalho discutida com os especialistas, ao final
do ano de 2006, referia-se ao ajuste da estrutura organizacional visando garantir operacionalidade em áreas de atuação cujo desempenho foi considerado inadequado, protagonizando algumas áreas onde o Governo não poderia
estar ausente, de acordo com essa nova concepção. Dessa forma, foram criadas as Secretarias da Mulher, da Cultura, dos Esportes etc. Também foram
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criadas novas estruturas para o alinhamento entre a antiga estrutura organizacional do Estado com a do governo federal, principalmente na oferta de
serviços públicos e de investimentos estruturadores. Nessa linha, foi sugerida a criação das secretarias de Recursos Hídricos, Cidades e Transportes.
Da mesma forma, para viabilizar a implantação do Modelo de Planejamento
e Gestão Democrático e Regionalizado, foi sugerida e aprovada nessas reuniões a criação de instâncias específicas para o encaminhamento do diálogo
com a sociedade: a Secretaria Especial de Articulação Social (SEAS), o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social (CEDES) e a Secretaria
Especial de Articulação Regional (SEAR).
A SEAS assumiria o papel de manter um diálogo próximo aos movimentos sociais e entidades da sociedade civil organizada. Como apoio à
SEAS, foi criado o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social (CEDES), estabelecido como um espaço para discussão de temas, projetos e iniciativas de interesse da sociedade. Nele, se reuniriam representantes
de diversos segmentos: i) membros do segmento dos trabalhadores e das
organizações da sociedade civil; ii) membros do meio empresarial ou de entidades a eles ligados; iii) membros do segmento universitário e dos profissionais liberais; e iv) membros dos Comitês Regionais.
A SEAR, por sua vez, assumiria o diálogo regional tendo como uma
de suas principais tarefas promover um canal de comunicação entre atores
municipais (sociedade política e civil organizada) e Governo. A estrutura inicial contemplaria 12 comitês regionais de articulação e a criação dos comitês
municipais. Nos comitês, as estratégias e metas gerais de Governo seriam
discutidas permanentemente. Além disso, o papel da Articulação Regional
também se concentraria na integração das ações de Governo com as de outros agentes locais, externos a ele, a fim de que, em parceria, houvesse uma
redução da superposição de ações e esforços otimizados.
Houve também uma profunda mudança nas instâncias de administração e planejamento. O antigo paradigma de Reforma do Estado deu lugar
ao de revitalização, no qual se reaproximaram as atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão, redefinindo-se com isso o papel da Administração.
A antiga Secretaria de Administração e Reforma do Estado (SARE) perdeu
o foco na reforma, passando a ser denominada Secretaria de Administração
(SAD), com a responsabilidade de assumir as atividades operacionais da administração pública (pessoal, logística, TI, compras e licitações etc.). Por sua
vez, a antiga Secretaria de Planejamento (SEPLAN) assumiu um novo foco,
a gestão, passando a ser denominada Secretaria de Planejamento e Gestão
(SEPLAG), com a responsabilidade de elaborar o planejamento estratégico
e orçamentário do Estado, além de definir um novo modelo de gestão do
Governo.
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A Figura 7 a seguir apresenta o desenho do Modelo de Planejamento e
Gestão Democrático e Regionalizado, detalhando a proposta inicial da estrutura do Estado que garantiria o diálogo com a sociedade e daria espaço ao
novo Modelo de Gestão:

Figura 7: Modelo de Planejamento e Gestão Democrático e Regionalizado

As instâncias de integração com a sociedade foram estruturadas em
duas dimensões distintas: a primeira centralizada no Poder Executivo do Estado, e outra atuante nas regionais, cabendo à Secretaria de Planejamento e
Gestão o papel preponderante no encaminhamento das questões levantadas
nos fóruns de diálogo, tanto no aspecto técnico, ao analisá-las, catalogá-las
e agregá-las formalmente ao Planejamento Estratégico do Estado, quanto no
aspecto político, ao definir e negociar parâmetros para priorização das demandas e para distribuição destas entre as diversas instâncias operativas do
Governo.
Este capítulo se propôs apresentar os principais eventos que antecederam o ano de 2007, num corte temporal de médio prazo, considerando o
panorama federal e as mudanças que ocorriam nos estados brasileiros, em
especial, destacando as características principais do Governo Pernambucano
de Jarbas Vasconcelos, e os movimentos preparatórios para o primeiro ano
da gestão de Eduardo Campos.
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PRIMEIRO MOMENTO – CONSTRUINDO AS
BASES DO MODELO DE GESTÃO

... 2006
Modelo de Planejamento e
Gestão Democrático e
Regionalizado

... Maio 2008
1ª Reunião de
Monitoramento

Em primeiro de janeiro de 2007 teve início o Governo Eduardo Campos, eleito com base no Programa intitulado Um Novo Pernambuco e tendo
como marca distintiva a adoção de um Modelo de Planejamento e Gestão
Democrático e Regionalizado para o Estado. Integrar para desenvolver passou a ser um direcionador do novo Governo, a fim de garantir o desenvolvimento equilibrado em todo o território estadual, o que deveria ser feito com
a participação proativa da sociedade. Para tal, era necessário definir, não
apenas as ações prioritárias baseadas numa estratégia central de Governo,
identificadas com a participação popular, mas também uma nova modelagem organizacional, que fortalecesse a democratização e o desenvolvimento
regionalizado.
Como primeira medida, uma nova MODELAGEM ORGANIZACIONAL para o Estado foi implementada, a partir das propostas levantadas ao
final de 2006, atendendo a três premissas principais1: i) identificar as áreas
enfraquecidas pela velha estrutura que precisavam de maior relevância; ii)
aportar a gestão para a Secretaria de Planejamento e mitigar a visão da reforma do Estado; e iii) criar estruturas permanentes para o diálogo com a
sociedade2. Assim, dez novas secretarias assumiriam papel de destaque no
cenário do Governo, com o intuito de dar protagonismo às áreas e atendimento especializado:

1 Ver Decreto 30.177 de 01 de janeiro de 2007 e Lei 13.205 de 19 de janeiro de 2007.
2 O organograma contendo as novas instâncias criadas para o diálogo com a sociedade foi
ilustrado no capítulo 2, Figura 7. Tais estruturas representaram um novo Modelo de Governança para Pernambuco.
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• Secretaria de Recursos Hídricos;
• Secretaria Especial da Mulher;
• Secretaria Especial da Cultura;
• Secretaria Especial da Juventude e Emprego;
• Secretaria Especial dos Esportes;
• Secretaria Especial de Imprensa;
• Secretaria Especial da Casa Militar;
• Secretaria Especial de Articulação Regional;
• Secretaria Especial de Articulação Social; e
• Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado.
Nesse novo desenho organizacional a Secretaria de Planejamento
e Gestão foi estruturada de forma a executar, de maneira integrada, suas
novas funções ligadas à coordenação, nos três elementos principais da gestão pública – o planejamento, o orçamento e a gestão da estratégia – tendo
como foco de atuação tanto os Programas de Governo (macropolíticas públicas setoriais), quanto as Instituições Públicas (órgãos executantes dessas
macropolíticas), à luz do Modelo de Planejamento e Gestão Democrático e
Regionalizado proposto. Assim, a SEPLAG estruturou-se em três secretarias
Executivas: a Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento (SEPO); a
Secretaria Executiva de Gestão Estratégica (SEGES); e a Secretaria Executiva
de Captação de Recursos e Acompanhamento de Projetos (SECRAP).
Os espaços de diálogos com a sociedade conquistados com a criação
das Secretarias Especiais de Articulação e do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social (ver descrição capítulo 2) foram fundamentais e marcaram a história da gestão do novo Governo. A gestão democrática
se fez presente ainda nos primeiros meses, quando a Secretaria de Planejamento e Gestão iniciou a tarefa de definir uma estratégia governamental e,
trabalhando junto aos demais atores do Estado, abriu um espaço de diálogo
para ouvir as proposições dos pernambucanos.
Para atender a nova função que viria assumir no Governo, qual seja, o
de reorganizar e fortalecer a governabilidade do Estado, revendo o modelo e
os instrumentos de gestão, a primeira equipe gerencial da SEPLAG contava
com integrantes em que se destacava um perfil similar, ou seja, todos os
profissionais com experiência na administração pública e, especialmente,
conhecedores das ferramentas da gestão voltada para resultados
(indicadores, monitoramento, avaliação, resultados e metas)3. A essa equipe
3 Os membros que integraram a primeira equipe gerencial da SEPLAG, em 2007, foram: Geraldo Júlio de Mello Filho (oriundo do TCE) assumiu a direção da Secretaria de Planejamento
e Gestão (SEPLAG) e montou a equipe da secretaria, contando com a participação de Alexandre Rebêlo Távora (SEFAZ), Antônio Alexandre da Silva Jr (SEFAZ), Antônio Barbosa de
Siqueira Neto (IMIP), José Calvacanti Carlos Júnior (iniciativa privada), Maurício Serra M.
da Cruz (Petrobras),Marcel Levi S.Barreto (Consultor) e Edilberto Xavier de Albuquerque Jr
(SEFAZ).
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foram colocados os desafios de enfrentar os baixos resultados econômicos e
sociais, a descentralização das propostas e ações de Governo, a carência e má
qualidade na prestação de serviços (em especial nas áreas de saúde, educação
e segurança pública). Estava claro por esses pontos diagnosticados que era
necessário fortalecer o planejamento governamental a partir da definição de
uma ESTRATÉGIA única para toda a administração pública, inicialmente
a partir de um Plano de Ação Emergencial que contemplasse todos os órgãos
e entidades do Governo, indicando as ações prioritárias do Estado, a fim de
orientar e alinhar a ação governamental. A SEPLAG deveria neste primeiro
ano, de imediato, trabalhar para a montagem: i) de um Plano de Ação para os
primeiros meses de trabalho, que apresentasse à sociedade, além das marcas
do Governo, um conjunto de desafios a serem implementados em caráter
emergencial por cada uma das Secretarias de Estado (que foi denominado
Plano dos 100 Dias); ii) do Plano Plurianual (PPA), que definiria as ações
prioritárias para os anos seguintes (2008-2011); e iii) de um Plano Estratégico,
de médio e longo prazo, em conformidade com as boas práticas da gestão
pública.
A primeira tarefa, a montagem do Plano de Ação para 2007, foi iniciada
em fevereiro com o envolvimento de todas as Secretarias de Estado e seus
respectivos órgãos. Em reuniões com cada secretaria, foram apresentados
os desafios e linhas de ação propostos pelo Governo, e solicitado que elas
apontassem suas ações prioritárias, necessárias para o início da nova gestão.
Esse esforço resultou na formulação de 570 ações estratégicas distribuídas
por toda a administração pública estadual. Após a tabulação das ações e a
adequação destas à situação financeira existente, foram selecionadas pelo
Governador 294 ações para início ainda em 2007, sendo 100 prioritárias, portanto, de início imediato. Nesse contexto procurou-se alocar o recurso público disponível nas ações com maior capacidade multiplicadora, tendo em
vista a existência de Convênios ou Contratos de Financiamento em curso, ou
naquelas ações com grande poder para amenizar a situação de desamparo
da população mais carente do Estado. Além disso, a formulação do Plano de
Ação 2007 buscou também um alinhamento com as prioridades estabelecidas pelas esferas federal e municipal, especialmente com as ações descritas
no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado na mesma época
pelo governo federal. Foram critérios para a seleção das ações prioritárias do
ano de 2007:
•

Vinculação com o Programa de Governo;

•

Fonte de Recursos (independência de recursos do Tesouro);

•

Maior Impacto (econômico, social, político, ambiental etc.);

•

Menor Dificuldade de Implantação (custo, tempo, dependência de
fatores externos etc.); e

•

Alinhamento com o PAC.
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Definidas as ações emergenciais, o Governo empreendeu, em paralelo,
o processo de DIÁLOGO com a sociedade, dando início ao Projeto Todos
por Pernambuco, primeiramente com a edição dos Cadernos de Avaliação
e Propostas para identificar as principais necessidades da sociedade. Nos
cadernos, de forma simples e direta, era solicitada à população a avaliação
dos serviços prestados pelo Governo na região, tanto no aspecto quantitativo
(presença do Governo na prestação dos serviços públicos), quanto no aspecto qualitativo (qualidade dos serviços públicos). Mais de cinco mil cadernos
foram distribuídos pelo Estado, na região metropolitana e cidades do interior, enviados às representações da sociedade, entidades e associações, sendo
entregues até mesmo a transeuntes (Figura 8).

Figura 8. Cadernos de Avaliação e Propostas

“O momento é de ação. Cada proposta apresentada e discutida durante o processo eleitoral deve tomar forma concreta,
objetiva, seja como programa, projeto ou ação de Governo. (...) Este Caderno de Propostas representa o primeiro
instrumento de participação da sociedade no Modelo de Planejamento e Gestão Democrático e Regionalizado.” (Eduardo
Campos, Caderno de Avaliação Todos por Pernambuco, 2007).

Após algumas semanas, aproximadamente 20% dos cadernos retornaram à SEPLAG. Mais importante que o resultado primário obtido, ou seja,
a montagem de um importante banco de informações para o Governo que
serviria de insumo para se iniciar a elaboração de seus planos centrais, o
expressivo quantitativo de respostas enviadas mostrou à administração do
Estado que a população ansiava por formas de participação e oportunidades
de expressar sua opinião quanto às ações a serem implementadas pelo poder
público. A partir desta constatação, foi tomada a decisão de institucionalizar
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o processo de participação popular, a partir de mais um canal formal de diálogo com a sociedade, que passou a fazer parte do Modelo de Governança
do Estado: os Seminários Todos por Pernambuco.
Os Seminários Regionais realizados nas 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado (Agreste Setentrional, Agreste Central, Mata Norte, Mata Sul,
Metropolitana, Sertão do Moxotó, Sertão Central, Agreste Meridional, Sertão
do Araripe, Sertão do Pajeú, Itaparica e Sertão do São Francisco), e contando
com mais de 5.200 participantes, abriram oportunidade para que o material recebido nos Cadernos de Avaliação e Propostas fosse enriquecido com
debates realizados junto à população local. Tais iniciativas tornaram-se um
verdadeiro diagnóstico do Estado, e base para a formulação de ações futuras
do Governo.
Nos Seminários, em cada uma das regiões, sob a liderança do próprio
Governador, as equipes das secretarias e parceiros – empresas e organizações que participavam da economia e do desenvolvimento local da região,
exemplo: Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal,
Departamento Nacional de Obra Contra as Secas (DENOCS), Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) –, discutiam o que mais
havia para ser feito, definindo de forma regionalizada, e com participação
ativa da sociedade, as principais ações de desenvolvimento a serem tomadas. As informações oriundas dos Cadernos de Avaliação e Propostas e dos
Seminários Regionais subsidiaram a Secretaria de Planejamento e Gestão na
construção do Plano Plurianual (PPA 2008-2011) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2008), possibilitando a construção destes instrumentos, numa forte
integração entre o Governo e as demandas da população de todas as regiões
do Estado.
Do PPA 2008-2011, 102 iniciativas provenientes dos Seminários Regionais foram selecionadas e consideradas como prioritárias, conforme demonstrado na Figura 9 a seguir.
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Figura 9. Origem das Ações do PPA 2008/2011

A consulta popular e os Seminários, sem dúvida, impulsionaram a
marca Todos por Pernambuco, assinalando o início de uma nova história da
gestão no Estado.

“Solicitei à equipe a construção de um modelo de planejamento que refletisse o perfil democrático e popular das forças
políticas que compõem o Governo, direcionando-o para o atendimento das expectativas do povo pernambucano. Estão
propostos os canais de diálogo com a sociedade, garantindo a representação dos segmentos organizados e voz para
população de todas as regiões do nosso Estado...” (Eduardo Campos, Caderno de Avaliação Todos por Pernambuco, 2007).

Em agosto de 2007, a partir de uma reunião de secretariado convocada pelo Governador, foram definidas as linhas prioritárias de ação da nova
administração: o desenvolvimento de iniciativas para a melhoria dos recursos hídricos do Estado; o acompanhamento da execução das obras do Plano
de Aceleração do Governo Federal (PAC); o desenvolvimento de iniciativas
para melhoria da saúde, educação e segurança; e, em especial, o desenvolvimento de um Modelo de Gestão para o Estado, apontando a direção das
ações que seriam mais relevantes e mais efetivas para a sociedade4.
A tarefa de desenvolver um novo modelo de gestão para Pernambuco
foi direcionada à SEPLAG que teve como norteadores suas próprias
experiências de gestão, o referencial teórico já existente sobre o tema e a
Marca de Governo Um Novo Modo de Governar- “Afirmação de um modelo
4 Este capítulo tratará especialmente das iniciativas tomadas para o desenvolvimento do
novo Modelo de Gestão do Estado. No entanto, ao longo da presente obra, outras iniciativas
serão apresentadas que atenderam as demais linhas prioritárias, tais como, a criação do Escritório de Projetos para acompanhamento das obras de infraestrutura do Estado (e do PAC), a
criação dos Pactos nas áreas da Segurança, Saúde e Educação etc.
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democrático e popular voltado para o futuro, com prioridades claras,
transparente, internamente coeso e com alta capacidade de articulação e
realização”.
O Modelo de Gestão deveria abranger o funcionamento de toda a administração pública, avançando na estruturação de aspectos técnicos e de
práticas que atendessem as novas perspectivas do Governo. Esse Modelo
deveria também abranger três dimensões – Programas, Órgãos e Regiões do
Estado –, possibilitando: i) a reafirmação do processo de planejamento estatal, com prevalência para a formulação de uma estratégia a ser acompanhada
por todo o Governo; ii) o alinhamento entre planejamento, orçamento e a
execução; iii) o monitoramento e acompanhamento das ações do Governo,
visando a correções de rumo; e iv) a mensuração do impacto e da efetividade
das ações governamentais na transformação da realidade socioeconômica
do Estado.
O primeiro passo, para atender a este desafio, consistiu na definição
das premissas que o Modelo de Gestão deveria atender, ou seja, novos conceitos e práticas que consolidariam as bases para o desenvolvimento de uma
nova cultura de planejamento em Pernambuco. Assim, foi definido que o
Modelo deveria:
•

Assegurar maior legitimidade ao planejamento, a partir de um
processo de diálogo (na sua formulação) e de prestação de contas à
sociedade (de fora para dentro);

•

Inverter a lógica de planejamento até então vigente, que se baseava
em planos estratégicos desenvolvidos isoladamente pelos órgãos
e depois agrupados, passando a considerar uma Estratégia única,
estruturada pelo Governo Central e desdobrada a todos os órgãos
do Estado (top-down – de cima para baixo);

•

Distinguir, na Ação Estatal, iniciativas relacionadas à rotina da
gestão e controle social, na entrega de bens e serviços à população
(ações para manter), e iniciativas relacionadas à transformação da
realidade social e econômica do Estado (ações para melhorar);

•

Abranger, na Estratégia de Governo, as ações para melhorar, possibilitando o alcance da visão de futuro, ações estas a serem consubstanciadas em um Mapa da Estratégia, amplamente divulgado
e disseminado;

•

Integrar o Planejamento com o Orçamento. A Gestão Financeira
deveria passar a ser alinhada com a estratégia, e, em consequência,
os instrumentos formais de planejamento (PPA, LDO, LOA e Planos Estratégicos), que antes não guardavam sintonia;

•

Instituir o Ciclo de Gestão de Políticas Públicas, um processo composto pelas etapas de Planejar / Executar / Avaliar / Replanejar,
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definindo rotinas a serem operacionalizadas em cada fase do Ciclo,
envolvendo toda a administração pública;
•

Implantar um processo racional de priorização para a ação do Governo, definindo as Metas Prioritárias que passariam a ser selecionadas a partir de Diagnóstico da Realidade, do Programa de Governo, da Consulta à Sociedade e da disponibilidade de Recursos;

•

Instituir uma sistemática de monitoramento intensivo para garantir a consecução das Metas selecionadas; e

•

Instituir uma forma de administração empreendedora, onde o Estado desenvolvesse políticas públicas com foco no cidadão, buscando a eficiência e eficácia nos seus processos, assegurando resultados efetivos nas suas ações e programas, sendo baseada na transparência e no diálogo contínuo entre os diversos atores envolvidos.

Após a definição desses conceitos, e visando aproveitar das lições
aprendidas de modelos de gestão exitosos, a equipe da SEPLAG realizou
benchmarking com diversas organizações, estatais e privadas, tais como, os
Governos de Minas Gerais e do Ceará, as Prefeituras Municipais de Curitiba e Porto Alegre e empresas privadas (Açominas, Companhia Vale do Rio
Doce). Adicionalmente, foram analisadas criticamente as experiências anteriormente adotadas no Estado (PROGESTÃO) com o objetivo de identificar
as principais potencialidades e limitações e construir um modelo que atendesse às novas especificidades do Estado.
O passo seguinte concentrou-se na busca de referenciais metodológicos, na literatura especializada em gestão, para desenvolver as rotinas e os
instrumentos a serem aplicados em cada fase do Modelo. Das pesquisas e do
benchmarking realizados, concluiu-se que os modelos de gestão analisados
tinham grande influência da base conceitual do Ciclo PDCA, que tem por
princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução da
gestão. O Modelo de Pernambuco traduziu os elementos do PDCA em uma
notação específica, Ciclo de Gestão de Políticas Públicas, composto pelas etapas de Formulação (P – Planejar), Implementação (D – Executar), Monitoramento (C – Checar) e Avaliação (A – Agir), conforme ilustrado na Figura 10.

Figura 10. Ciclo de Gestão de Políticas Públicas – Governo do Estado de Pernambuco

Outro referencial foi a ferramenta do marco-lógico, extremamente útil
para elaboração, descrição, acompanhamento e avaliação de programas e
projetos. Seu principal objetivo é explicitar os resultados a serem alcançados,
visando direcionar os esforços de monitoramento a partir de pressupostos
relevantes. Um terceiro foi a Gestão para Resultados, mais especificamente,
o Mapeamento de Processos e a ferramenta do 5W2H. O quarto referencial
utilizado, por sua vez, foi o Balanced Scorecard (BSC), em especial, a comunicação da estratégia sob a forma de um mapa.
A proposta inicial do Modelo foi apresentada pela SEPLAG a alguns
especialistas em gestão pública e diversos órgãos do Governo, sendo aperfeiçoada ao longo do processo. Em novembro de 2007, a primeira versão foi
apresentada ao Governador que, ao validar os processos ali definidos, e compreender o papel que a ele estava destinado, passou a ajustar a rotina do seu
dia a dia às práticas estabelecidas. Fundamentalmente, o Modelo foi estruturado a partir do entendimento de que o funcionamento da administração
pública se dá de acordo com dois macroprocessos, que funcionam simultaneamente, mas que obedecem a ciclos próprios: o Processo de Planejamento
das Ações de Governo, que obedece a ciclos distintos (anuais, quadrienais
e bimensais), e o Processo de Acompanhamento e Avaliação das Ações de
Governo, este também sujeito a ciclos próprios (anuais, quadrimestrais e
mensais), conforme demonstrado na Figura 11 (em azul, atividades de Planejamento e, em vermelho, as atividades de Acompanhamento e Avaliação,
ambas para o período 2008).
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Figura 11. Processos de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação das Ações de Governo

Na figura é possível observar acima da seta azul as atividades de planejamento previstas para o ano de 2008 (passo 1 a 8), incluindo a revisão do
PPA/LOA para 2009, que se repetiriam anualmente. Abaixo da seta, os quadros apresentam as atividades de validação do Mapa da Estratégia e Metas
Prioritárias (passo 1) e as reuniões de monitoramento e avaliação das ações
de Governo (passos 2 e 3), com atualização da LOA para as ações do ano
(passo 4), atividades estas ligadas ao Acompanhamento das Ações de Governo, que também possuem caráter cíclico.
Em abril de 2008 o Modelo Integrado de Gestão, ou Modelo de Gestão
Todos por Pernambuco, tem o seu início, e é apresentado pelo Governador
para todas as secretarias e para cerca de três mil gestores do Estado.

O Modelo de Gestão Todos por Pernambuco adota um processo de gestão inovador no Estado, atendendo aos três pilares
básicos da gestão para resultados (veja capítulo 1): i) formulação da estratégia (no caso de Pernambuco, elaborada com
dois movimentos - de fora para dentro e top-down, com a pactuação de metas prioritárias); ii) fortalecimento da capacidade
de implementação (gerenciamento intensivo e assistido pela SEPLAG e analistas); e monitoramento e avaliação dos
resultados (com liderança executiva legitimada e institucionalizada, e adoção de nova tecnologia com sala de situação).
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Desenhado o Modelo de Gestão, e instituído o Ciclo de Gestão de Políticas Públicas a ser adotado pelo Governo do Estado, os próximos passos
visaram cumprir as etapas previstas no Ciclo: formular, implementar, monitorar e avaliar a estratégia, para cumprir o desafio de realizar um plano de
médio-longo prazo.
Com o Modelo Todos por Pernambuco, a gestão estratégica passa a
ser uma prática central do Governo, sendo, a ESTRATÉGIA definida de
partida para todos os segmentos da administração pública, com base nos insumos e nos diagnósticos previamente trabalhados e amplamente descritos
neste capítulo (Programa de Governo, Cadernos de Avaliação e Propostas,
Seminários Regionais, Marcas de Governo e Plano de Ação Emergencial).
Foi formalmente instituída através de um Mapa da Estratégia, indicando a
direção a ser seguida por todas as equipes do Governo do Estado no estabelecimento de suas ações. Com isto, mudou-se fundamentalmente o processo
de formulação da estratégia para o qual se define dois movimentos principais: o primeiro, de fora para dentro, trazendo para o interior do Governo, as
contribuições da sociedade; e, em seguida, o movimento top-down em que
as prioridades estratégicas do Governo são definidas, pelo nível hierárquico
superior, devendo ser devidamente desdobradas em cada Órgão do Estado,
servindo de orientação para o seu funcionamento.
A construção do Mapa da Estratégia do Estado, conforme ilustrado na
Figura 12, teve como norteadores alguns elementos apresentados no Programa de Governo Um Novo Pernambuco (2006): sua visão de futuro (“Desenvolvimento social equilibrado e melhoria das condições de vida do povo
pernambucano”), suas Premissas, entendidas como princípios que deveriam
ser efetivamente vividos pelos órgãos e entidades, seus Focos Prioritários e
os Eixos Estruturantes.
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Figura 12. Mapa da Estratégia 2007/2010

A definição dos Objetivos Estratégicos do Estado (quadros em vermelho na Figura 12) foi feita, inicialmente, pela SEPLAG, a partir da análise do
Programa de Governo e dos temas propostos nas contribuições da população. Nesta primeira análise, a secretaria propôs um conjunto de áreas de
atuação prioritárias (e seus respectivos resultados - objetivos estratégicos - a
serem alcançados) como, por exemplo, as áreas de saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, esportes etc. Tais objetivos foram agrupados, por
similaridade, nas perspectivas do Mapa da Estratégia (retiradas dos eixos
estruturadores provenientes do Programa de Governo). O esboço inicial foi
submetido ao Governador e a todos os secretários do Estado, em uma Reunião de Pactuação, momento em que os elementos propostos no Mapa da Estratégia foram discutidos, eventualmente alterados, validados e pactuados
por todos, tornando-se, a partir daí, compromissos a serem perseguidos até
o final do quadriênio do Governo (2007-2010).
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Em paralelo, outra diretriz vinha sendo perseguida, a de cuidar do
problema da segurança pública do Estado, um compromisso de campanha
do Governador. Em janeiro de 2007, o Governo do Estado montou uma equipe para estudar, planejar e agir na busca de soluções para esse problema que,
mais tarde, recebeu a denominação de PACTO PELA VIDA. Há três décadas
o Estado de Pernambuco vinha sofrendo com o grave problema da violência, que se intensificou a partir do ano 2000. Recife apresentou a maior taxa
de homicídios entre todas as capitais do país no período 2000 a 2006. Pernambuco, por sua vez, apresentou a maior taxa de Crimes Violentos Letais
Intencionais (CVLI) entre os estados brasileiros, com índices maiores do que
o dobro da média nacional em 2004 e 2005. É certo que neste período, havia
um programa de Governo com diversas ações para neutralizar o problema
da criminalidade e violência no Estado. No entanto, era perceptível que tais
iniciativas careciam de um direcionamento único a partir de um plano estruturado de ações. Não se tinha uma estratégia com metas definidas ou ações
integradas da polícia com outros atores. Portanto, uma das causas da alta
violência no Estado se dava pela inexistência de uma política pública estruturada para a segurança, evidenciando ineficiências do sistema de segurança
do Estado, tais como: baixo diálogo e articulação da Secretaria de Defesa
Social com outros Poderes e com outras esferas governamentais; ausência de
ações de prevenção e de ressocialização; baixas taxas de prisão em flagrante,
de instauração e de conclusão de inquéritos; alta disponibilidade de armas
de fogo sem controle; baixa capacidade do Ministério Público para o oferecimento de denúncias; baixa capacidade de julgamento dos processos e de
execução dos mandados de prisão, entre outras, detectadas pelo diagnóstico
realizado por consultoria externa ao Governo, no início de 2007, que tinha
por um de seus objetivos auxiliar na elaboração de Planos de Ação nas áreas
de Segurança, Saúde e Educação.

Para os cidadãos recifenses, “a segurança pública aparece como um bem escasso”; cerca de 74% deles avaliaram a situação
da segurança na cidade como ruim ou péssima e 78% disseram sentir que a violência vem aumentando (Instituto de
Pesquisa Econômica e Social de Pernambuco – IPESPE apud NOBREGA, 2008).

Desde então, a redução da violência passou a ser um foco prioritário do Governo, chegando-se rapidamente ao entendimento, de que não se
reduziria a violência apenas com a ação da polícia; era necessário o envolvimento de vários atores. Assim, os primeiros movimentos que dariam origem ao Pacto pela Vida foram iniciados, formando-se um grupo de estudo
e realizando, ao longo dos meses de janeiro a abril, fóruns permanentes de
discussão sobre o tema.
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O Fórum Estadual de Segurança Pública teve por objetivo abrir um
espaço de diálogo entre as diversas entidades que, de alguma forma, interagiam para combater o crime, a violência e seus correlatos. Assim, vários
encontros foram realizados com representantes da polícia civil e militar; com
ONGs de combate ao crack, à violência contra a mulher, à violência contra
crianças e adolescentes, e de direitos humanos; e ainda, com instâncias externas ao Executivo, que também deveriam dar suporte a esse programa (Poder
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa do
Estado). Enfim, atores sociais e políticos participaram do movimento, com
vistas a identificar as demandas desses grupos e esboçar então, as medidas
centrais a serem tomadas.
O resultado dessa primeira coletânea de material foi discutido em Câmaras Técnicas. Os grupos eram formados com representantes da Academia, da sociedade civil, do Estado e especialistas das áreas. A partir desses
debates, mais de uma centena de projetos foram identificados e a consolidação deste trabalho foi apresentada no Plano Estadual de Segurança Pública
(PESP),com a organização em seis linhas de ações estruturadoras:
•

Repressão qualificada;

•

Aperfeiçoamento institucional;

•

Informação e gestão do conhecimento;

•

Formação e capacitação;

•

Prevenção social do crime e da violência; e

•

Gestão democrática.

Todos os projetos do PESP foram discutidos numa grande Plenária,
cuja tarefa era avaliar, propor modificações, aperfeiçoar e, por fim, aprovar
a versão final deste documento. Presidida pelo Governador Eduardo Campos, a Plenária foi composta por 13 Secretários de Estado, outros membros
do Estado (vice-Governador, Presidente do Tribunal de Justiça, Procurador
geral do Estado, Ministério Público, Presidente da Assembleia Legislativa)
e por 15 representantes da sociedade civil organizada (indicados através de
Fóruns e Redes de alta representatividade social no Estado). Assim, com a
publicação final do documento, em 8 de maio de 2007, teve origem o Pacto
pela Vida, com o objetivo central de reduzir a violência, com ênfase na diminuição dos crimes contra a vida.
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Valor – o que é segurança pública
“Segurança pública não é só repressão, mas repressão e prevenção; não é uma repressão qualquer, mas qualificada do
crime, é uma repressão baseada em inteligência, informação, tecnologia e gestão. O Pacto pela Vida afirma a ideia que
segurança pública e direitos humanos não são incompatíveis; e ao mesmo tempo, mostramos que é possível ter gestão
com participação!” (RATTON, 2014)

Para o monitoramento da execução do Pacto pela Vida (PPV), criou-se
um Comitê Gestor composto pelo Governador, vice-Governador, secretários
de Planejamento e Gestão, de Defesa Social, de Ressocialização, de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, chefe da Casa Civil e o comando das
Polícias (civil e militar), com convites estendidos ao Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado e Procuradoria Geral do Estado.
Os trabalhos foram organizados em quatro Câmaras Técnicas, coordenadas
pelo vice-Governador do Estado, junto à Secretaria de Defesa Social: i) Câmara da Defesa Social; ii) Câmara de Administração Prisional; iii) Câmara de
Articulação do Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública; e
iv) Câmara de Prevenção Social.
Nesse mesmo ano, concomitante com a organização da gestão do Pacto pela Vida (PPV), já tiveram início as ações da polícia de enfrentamento
à violência. Com foco na redução de homicídios, adotou-se a estratégia de
trabalhar com as redes que mais cometiam crimes, ou seja, foco nos grupos
de extermínio e disputa entre gangues. Além desta iniciativa, foram realizados dois seminários para os municípios do Estado, a fim de que tomassem
conhecimento do PPV e participassem ativamente na prevenção ao crime. Já
em 2007, houve uma pequena redução, em relação do ano anterior, (próxima
a 2,0%) na taxa de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) - calculado
por 100 mil habitantes. Embora seja um número bastante longe da meta, significou a interrupção do crescimento dessa taxa, como vinha ocorrendo nos
últimos anos.

“... o Plano Estadual de Segurança Pública busca interromper o crescimento da violência criminosa em Pernambuco
e iniciar um processo de redução contínua e progressiva de tal violência, especialmente dos crimes contra a vida.
QUANTITATIVAMENTE, A META BÁSICA É REDUZIR EM 12% AO ANO AS TAXAS DE MORTALIDADE VIOLENTA INTENCIONAL,
EM PERNAMBUCO, A PARTIR DE MAIO DE 2007.” (PESP, 2007)

Definida a Estratégia de Governo e o foco prioritário na Segurança
Pública, o desafio seguinte do Ciclo de Gestão de Políticas Públicas consis-
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tia em fortalecer a capacidade de implementação, em especial melhorando a alocação de recursos financeiros de forma a assegurar o alcance dos
objetivos estabelecidos no Mapa da Estratégia. É importante dizer que o
Estado de Pernambuco sempre foi reconhecido pela qualidade técnica do
trabalho desenvolvido na área de ORÇAMENTO, especialmente, por contar com pessoal experiente, qualificado e filiado à Associação Brasileira de
Orçamento Público (ABOP). O Estado também se destacava pela iniciativa
pioneira de adoção de um sistema integrado (e-Fisco), desenvolvido no final
dos anos 90, que abrangia as diversas etapas do processo de gestão orçamentária, diferentemente de outros estados e do governo federal que, tradicionalmente, usavam mais de um sistema para cuidar do Plano Plurianual, do
Planejamento do Orçamento e da execução orçamentária. Estes dois pilares,
tradição e informatização, somados ao quadro econômico positivo, fruto das
ações de ajuste fiscal adotadas nos últimos oito anos, foram fatores-chave
que contribuíram para o aperfeiçoamento e inovações que seriam vividos
neste campo nos próximos anos. No entanto, em 2007, apesar de apresentar
tais pilares, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual ainda apresentavam certa fragilidade.

Os três sistemas coexistentes no governo federal até 2012 foram o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI),
gerenciando a contabilidade pública e execução orçamentária; e dois sistemas orçamentários: o Sistema de Informações
Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN), para elaboração do PPA, e o Sistema Integrado de Dados Orçamentários (SIDOR),
para planejamento do orçamento. O Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal (SIOP) está em
fase de implantação.

A atividade de elaboração do PPA consistia na construção da estrutura programática do plano governamental, detalhada em programas e ações.
Com essa lista definida, a atividade de elaboração da LOA previa a alocação
dos tetos orçamentários distribuídos pela antiga SEPLAN nas ações criadas
para o PPA. No entanto, a programação do PPA resultava de um somatório
de demandas oriundas dos diversos órgãos e não, necessariamente, guardava coerência com as prioridades de Governo (muitas vezes, pela ausência
de uma estratégia central que definisse tais prioridades). Essa atividade se
resumia na revisão das propostas de programas e ações das secretarias, e a
distribuição de tetos orçamentários era realizada de forma a replicar os valores de execução do ano anterior. Os tetos eram elaborados pela equipe de
orçamento, sem conhecimento dos empreendimentos prioritários e tampouco do seu custo, de modo que, na maior parte das vezes, os recursos alocados
no orçamento espelhavam apenas os afazeres regulares (que se repetiam ano
a ano), e, eventualmente, compromissos históricos assumidos em anos anteriores, cujo custo médio se podia captar na execução do passado. A prática
reproduzia uma velha lógica de fazer orçamento olhando pelo retrovisor.
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No primeiro ano de Governo, a SEPLAG precisou administrar os recursos financeiros já alocados em meados do ano anterior, sem conseguir,
portanto, promover grandes avanços na gestão das alterações orçamentárias. Basicamente, ela se dedicou a remontar o orçamento de 2007, para atender a nova estrutura organizacional desenhada para a administração pública
estadual. No entanto, a secretaria deveria elaborar também o Plano Plurianual de 2008-2011 e a Lei Orçamentária Anual de 2008 e, assim, realizou uma
primeira tentativa de considerar as metas prioritárias definidas pelas Secretarias de Estado e provenientes dos Seminários Regionais na construção
desses documentos. Essa tarefa foi feita com algumas limitações impostas
pelo sistema financeiro orçamentário do Estado (não foi possível adequar o
e-Fisco plenamente para nova forma de trabalho que a SEPLAG propunha
no ano de 2007). O teto orçamentário, por exemplo, foi montado da maneira
tradicional (por fonte e por grupo para cada unidade orçamentária), cabendo à própria unidade distribuir o orçamento do qual dispunha. A SEPLAG
não teve, portanto, domínio do orçamento das secretarias, do que se conclui
que, nesse momento, a Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento
(SEPO) tinha um importante desafio: transformar o orçamento num efetivo
instrumento de gestão estratégica (não apenas contábil), integrado ao plano
de Governo e com flexibilidade para promover os ajustes decorrentes das
prioridades estabelecidas. Para isto, era necessário converter as listas provenientes do PPA e da LOA em um documento só e, ainda, orientá-lo de acordo
com as prioridades estratégicas do Governo. Tal evolução se estenderia ao
longo dos próximos anos, ganhando destaque no Modelo de Gestão Todos
por Pernambuco.
Ainda com relação ao desafio de implementação da estratégia, outra
área que apresentou grande evolução foi o CONTROLE INTERNO, atividade da administração pública normalmente voltada para assegurar a
regularidade das ações do Governo. Desde o início da gestão do Novo Pernambuco, a Controladoria Geral do Estado assumiu posição de destaque.
Esse movimento, no entanto, foi iniciado alguns anos antes, desde a criação
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de nº101/2000, que instituiu regras
voltadas principalmente à legalidade e transparência no trato das finanças
públicas. Nesse período, nos fóruns e seminários nacionais de debate sobre a
área, o Controle Interno começou a ser visto de uma forma mais abrangente,
não vinculado apenas à ação de apoio ao Tribunal de Contas ou fiscalização.
Em 2003, Pernambuco iniciou a mudança do papel do Controle Interno no
Estado, com a criação da Controladoria Geral do Estado (COE) que passou
a substituir a antiga Auditoria Geral do Estado (AUGE), ambas vinculadas
à Secretaria da Fazenda. A COE assumiu as atribuições de coordenar e executar as atividades de controladoria, auditoria e monitoramento das unidades gestoras no âmbito do Poder Executivo Estadual, produzindo informações e recomendações necessárias à prevenção e à correção de distorções no
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sistema de administração. Ganhou também destaque a função de orientar
preventivamente e fiscalizar pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público
ou privado, que recebessem, mantivessem, guardassem ou fizessem uso de
valores e bens do Estado, de maneira a tornar possível a correção de rumos
durante o processo de execução da despesa e mais, gerar informações estratégicas para o Estado. Estes passaram a se constituir os objetivos perseguidos
pelo Controle Interno nos anos subsequentes. No entanto, foi em 2007 que o
movimento de evolução da concepção do Controle Interno se consolidou em
Pernambuco, com a criação da Secretaria Especial da Controladoria Geral do
Estado (Lei nº 13.205 de 19 de janeiro de 2007), contando inicialmente com
quadro de servidores cedidos da Secretaria da Fazenda e com orçamento subordinado à Casa Civil. Nessa data, o governo federal também apresentava
novas tendências para a área, criando carreiras específicas para a função e
retirando o controle interno do Ministério da Fazenda (1999-2002). Os governos estaduais seguiram esse movimento. Um dos primeiros estados que se
adequou a essa tendência foi Minas Gerais, com a criação da Controladoria
Geral do Estado. Ambas as referências (governo federal e MG) serviram de
base para as mudanças que viriam a ocorrer em Pernambucano.
Desde então, a Controladoria passou a ser um órgão de relevância e assumiu um papel fundamental no Modelo de Gestão Todos por Pernambuco.
Tinha-se, desde essa época, o objetivo de que o órgão ampliasse sua função,
não apenas executando as atividades para identificar erros cometidos pelos
gestores e suas possíveis sanções, mas atuasse, também, de forma preventiva. Portanto, deixaria de ser um órgão fiscalizador das despesas do Estado
para assessorar os gestores, dando apoio na melhoria de seus processos internos de controle. Nos primeiros meses de 2007, a SEFAZ e a SECGE tiveram o apoio do Movimento Brasil Competitivo (MBC) para a contratação de
consultoria externa que realizou um trabalho para a melhoria e otimização
de suas rotinas, em especial, nas atividades vinculadas às áreas de receita
e de racionalização dos gastos. Também foram contratados 50 consultores
temporários para viabilizar as novas funções que a SECGE deveria assumir.
Aos poucos, a Controladoria começou a diversificar suas atividades. E
ainda em 2007, Pernambuco se antecipou à tendência de aumentar o controle
social e criou o portal de transparência do Estado (a Lei da Transparência, LC
nº131, só seria promulgada dois anos depois, em 27 de maio de 2009, e nos
anos de 2010 e 2012, o portal de Pernambuco ocupou o 3º lugar nacional no
índice de transparência realizado pela ONG Contas Abertas). Nesse mesmo
ano, foi instituído o Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI) do
qual a Controladoria do Estado de Pernambuco assumiu a presidência. Este
Conselho cumpriu com um importante papel no alinhamento de conceitos
sobre controle interno e seu modelo de gestão, em âmbito nacional.
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Por fim, as atividades de MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO do
Ciclo de Gestão de Políticas Públicas também começam a ser desenvolvidas. Definidas as metas prioritárias do Governo, o desafio passou a ser “Instituir uma sistemática de monitoramento intensivo para garantir a consecução das metas selecionadas”. Para operacionalizar os processos e práticas
definidos no novo Modelo de Gestão, em todos os órgãos da administração
pública estadual, a Secretaria de Planejamento e Gestão precisou assumir
um caráter consultivo, com forte presença nas demais Secretarias de Estado,
empenhada na busca da integração dos elementos da gestão nesses órgãos,
tanto na fase de formulação de suas políticas públicas, quanto nas etapas
de implementação e de acompanhamento. Para este trabalho, seria necessário que a SEPLAG contasse com um QUADRO DE PESSOAL do qual
era carente. Nesse contexto, através de um contrato de prestação de serviços de consultoria firmado com o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE) para desenvolvimento, criar procedimentos, implantação
e documentação do novo Modelo Integrado de Gestão, em março de 2008,
foram alocados nas Secretarias Executivas da SEPLAG 86 consultores. Tal
solução resolveria a carência de pessoal a curto prazo, enquanto a secretaria
se organizava para realizar o concurso público e formar o quadro de pessoal
próprio.

IAUPE: O Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco é uma instituição de caráter privado, sem fins lucrativos. Sua
missão é contribuir para o desenvolvimento institucional da Universidade de Pernambuco (...) realizando projetos que
beneficiem as organizações e toda a sociedade.

A Secretaria Executiva de Gestão da Estratégia (SEGES) foi quem assumiu, dentro da SEPLAG, a função de monitorar as metas e gerenciar projetos
estratégicos do Governo. Assim, a Secretaria Executiva tinha o desafio de
monitorar as 446 metas prioritárias definidas na Agenda Estratégica do Estado. Com o apoio da equipe provisória do IAUPE, a partir de março de 2008,
a SEPLAG se distribuiu em grupos de trabalho e passou a atender a todas as
secretarias do Estado na construção dos Planos Operativos das Metas Prioritárias, que continham o detalhamento das ações a serem realizadas para o
alcance das metas e, também, apoiando no monitoramento dos resultados5.

5 A construção dos Planos Operativos e definição de seu modelo de acompanhamento tiveram como base as ferramentas que vinham sendo implantadas em algumas áreas do Governo
através do convênio com o Movimento Brasil Competitivo (MBC), com a assessoria do Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG).
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O Plano Operativo utilizado em Pernambuco consiste em um plano de ação que identifica as principais etapas/atividades
para cada uma das iniciativas a serem adotadas pelas secretarias para o alcance de suas metas. Para cada iniciativa identificase o objetivo estratégico ao qual ela se vincula e o orçamento correlacionado. Na sequência, elabora-se o detalhamento
das etapas/atividades com respectivos responsáveis, o prazo de execução física e financeira, além da região que a iniciativa
irá impactar. Este modelo foi desenvolvido conjuntamente com uma consultoria externa que, na ocasião, atuava também
em outras secretarias do Estado de Fazenda (SEFAZ) e Controladoria Geral do Estado (SECGE), auxiliando na padronização
de seus processos (formalização de relatórios, definição de indicadores etc.).

Em dois meses de trabalho, a SEPLAG conseguiu viabilizar, no dia 15 de maio de
2008, a primeira reunião de monitoramento do novo Modelo de Gestão do Estado, um
marco na história da gestão pública de Pernambuco.
Este capítulo se propôs a apresentar os primeiros eventos da construção do Modelo de Gestão do Estado de Pernambuco, iniciados pelas mudanças assumidas em
janeiro de 2007, na arquitetura organizacional, e passando pelo trabalho realizado para
a definição da estratégia governamental, na construção do Plano de 100 Dias, na realização dos Seminários Regionais Todos por Pernambuco, na montagem do Pacto pela
Vida, na elaboração do PPA (2008-2011) e na construção, de fato, de um novo modelo
de gestão para o Estado. O capítulo se encerra com um grande marco dessa história:
a realização da primeira reunião de Monitoramento das Metas Prioritárias do Estado,
ocorrida em maio de 2008.
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Integração Planejamento-Orçamento

A partir de maio de 2008, o modelo de governança do Estado de Pernambuco experimentou importante avanço, a partir da introdução da prática do MONITORAMENTO das ações prioritárias do Governo, visando
garantir sua exequibilidade e entregas para a sociedade. A nova sistemática
passou a incluir reuniões semanais de acompanhamento de dois Objetivos
Estratégicos e suas metas prioritárias, um na parte da manhã, e outro, no período da tarde. Assim, o ciclo de monitoramento do Mapa da Estratégia, que
continha 10 objetivos, era concluído após cinco semanas. Todas as reuniões,
sem exceção, eram presididas pelo Governador do Estado o que assegurava
legitimidade ao processo. Nas reuniões, sob a modalidade de gestão à vista,
com informações e dados apresentados em banners, cadernos de monitoramento e a apresentação consolidada dos resultados, participavam obrigatoriamente todos os secretários e dirigentes de órgãos que tinham metas prioritárias para o objetivo em análise. Cada um deles apresentava o resultado de
sua meta, como estava a execução, os obstáculos encontrados, possibilitando
tomadas de decisões e soluções on time. Todas as alterações, novos prazos e
compromissos assumidos eram documentados em ata e, na reunião seguinte
daquele objetivo estratégico, as pendências registradas na ata anterior, deveriam ser também monitoradas (tendo sido ou não solucionadas).
A SEPLAG assumiu (e assume, até hoje) um papel fundamental
nas reuniões de monitoramento e avaliação dos resultados da estratégia
de Governo. Semanalmente, antes da reunião de um objetivo estratégico
ocorrer, a equipe da SEPLAG monitorava com as equipes das secretarias do
Estado, e validava com os secretários, a execução de suas metas prioritárias
(se as atividades estavam em dia, atrasadas, se foram finalizadas e outras
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observações relevantes). Após as reuniões com as equipes e secretários,
todas as informações eram consolidadas num Caderno de Monitoramento
(hoje, na nova ferramenta adotada do Painel de Controle que começou a
ser desenvolvida no ano de 2009, permitindo a documentação da prática de
monitoramento num sistema informacional) que era enviado ao Governador,
ao vice-Governador e a todos os secretários responsáveis pela execução das
metas prioritárias daquele objetivo, além de preparar a apresentação para a
reunião de monitoramento.
Durante as reuniões, a apresentação de cada meta prioritária era feita pelo secretário responsável,
e uma ata ia sendo redigida com as principais decisões e encaminhamentos da reunião. Após as
reuniões, uma cópia deste documento seguia para todas as secretarias, afim de que pudessem
tomar as providências cabíveis. Sempre que necessário, a SEPLAG auxiliava na elaboração e/ou
correção dos Planos Operativos das metas prioritárias, quando estas, ao longo das reuniões de
monitoramento, eram alteradas.

Os primeiros ciclos de monitoramento representaram uma grande
fase de adaptação dos servidores às novas exigências do Governo. As primeiras reuniões aconteceram sem que houvesse sido definida a vinculação
das metas prioritárias aos Objetivos Estratégicos do Mapa da Estratégia; as
informações das iniciativas para a realização das metas prioritárias eram
apresentadas de forma pouco padronizada. As Figuras 13, 14 e 15 a seguir
exemplificam as informações acompanhadas durante as primeiras reuniões.

Figura 13. Primeira Reunião de Monitoramento do Objetivo Estratégico – Saúde (cronograma de execução)
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Figura 14. Primeira Reunião de Monitoramento do Objetivo Estratégico – Saúde (ações prioritárias)

Figura 15. Primeira Reunião de Monitoramento do Objetivo Estratégico – Saúde (cronograma de execução)

Naquele momento, iniciando a execução do modelo, não se tinha muita clareza sobre o que monitorar, isto é, qual o grau de detalhamento de uma
Meta Prioritária, ou como monitorar, visto que também não havia sido definido um padrão único para a coleta de dados junto às secretarias e para a
exibição dos resultados. A construção da sistemática de monitoramento foi
um processo de aprendizado. Durante os dois anos seguintes foram realizadas 83 reuniões de monitoramento (Figura 16) e, ao longo dessa execução, as
apresentações e informações, passo a passo, se aprimoraram com o uso de
Relatórios 3Gs, identificação de anomalias, gráficos e tabelas, pactuação de
novos prazos, atas das reuniões etc.
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Figura 16: Reuniões de Monitoramento em números (2008-2009)

Relatórios 3Gs: no relatório de 3 Gerações constam informações sobre as ações planejadas, os
prazos previstos e realizados, os resultados obtidos (gráficos de comparação dos resultados com
as metas), pontos problemáticos, contramedidas, responsáveis e novos prazos.

Fez parte da evolução do monitoramento das metas prioritárias, uma
nova forma de organizá-las dentro da Estratégia do Estado, realizando o
agrupamento das mesmas de acordo com os Objetivos definidos no Mapa
da Estratégia. As metas prioritárias foram agrupadas em cada Objetivo Estratégico, por similaridade, em torno de Resultados a serem alcançados, e
estes, por sua vez, em torno de Perspectivas dos Objetivos Estratégicos, tendo sido criada uma nova categoria de mapas, específicos para cada Objetivo Estratégico, que conferiram caráter programático para cada um dos dez
objetivos do Governo, desmembrando-os até as metas prioritárias. Assim,
desdobrando os Objetivos Estratégicos do Mapa da Estratégia em torno de
Perspectivas e Resultados, não só foram eventualmente identificadas lacunas na Estratégia do Governo, que suscitaram a definição de novas metas
prioritárias, como também começaram a ser identificadas similaridades com
a arquitetura do Plano Plurianual (PPA), em seus Programas e Ações. Cada
um dos Objetivos Estratégicos foi dividido em Resultados Esperados, que
são expressões diretas do que se espera ao final do período da execução do
programa ou do projeto governamental. E, dentro destes Resultados Esperados, por semelhança, foram agrupados Produtos a serem entregues (bens ou
serviços) e, dentro de cada Produto, as metas prioritárias, conforme ilustrado
na Figura 17:

Figura 17. Desdobramento do Mapa da Estratégia

A partir da definição dos Mapas da Estratégia dos Objetivos Estratégicos foi possível agregar melhorias aos processos de monitoramento, definindo a meta prioritária a ser monitorada, associada formalmente a uma Secretaria Executante, padronizando a atividade de monitoramento, tornando-a
mais sinérgica e integrada. A participação conjunta das Secretarias do Estado
nas reuniões de monitoramento representou um grande ganho para a gestão,
uma vez que possibilitou a tomada de decisão imediata e correções de rumo
nas ações de Governo, a fim de se alcançar o objetivo estratégico proposto.
Uma importante ferramenta que veio agregar às atividades de monitoramento das ações de Governo foi a criação do Escritório de Gestão de Projetos (EGP), que assumiu o papel de monitorar, de forma intensiva e, semanalmente, as obras de infraestrutura realizadas em Pernambuco. Para isto, a
SEPLAG, contou com apoio de consultoria externa para estabelecer o EGP,
adotando novos padrões de monitoramento1, com as ferramentas de acompanhamento de metas, plano de projeto, relatórios, status report etc.
O monitoramento intensivo do EGP: Desde 2009 até a atualidade e, semanalmente, a equipe do
EGP se reúne com os gerentes dos projetos de infraestrutura das secretarias e com a construtora
responsável pela obra, em conjunto, e monitoram a evolução do projeto. Em um segundo
momento, na mesma semana, o gerente de projeto, com o apoio do EGP, deve apresentar um
relatório do andamento da obra para o secretário. Todo esse material é apresentado nas reuniões
de monitoramento dos Objetivos Estratégicos, junto ao Governador e secretários de Estado.

A cada final de ano, e persistindo até hoje, duas práticas fundamentais
para a qualidade do monitoramento e da revisão da estratégia governamental se repetem no Governo: a AVALIAÇÃO de resultados e a reunião de
1 O EGP foi tomando cada vez maior relevância no Estado com o monitoramento semanal
dos projetos de grande impacto. O EGP utiliza como referência o modelo de gestão de projetos
do Project Management Institute (PMI), PMBOK, utilizando a ferramenta informacional do MS
Project.
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Repactuação das Metas Prioritárias. É obrigação constitucional, do chefe do
Executivo, a cada início de ano, enviar ao Presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) uma Mensagem aos Parlamentares (a ser lida
na sessão de abertura dos trabalhos legislativos), contendo um balanço da
ação do Governo do ano anterior. Tradicionalmente, esse balanço consistia
em uma Avaliação de Conformidade, resumindo-se a uma prestação anual
de contas, baseada em um relatório de execução financeira da Lei Orçamentária Anual (LOA), pressupondo-se que demonstrar o gasto representaria
demonstrar o que teria sido realizado pelo Governo naquele ano. Desde
2007, a Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento (SEPO-SEPLAG/
PE) passou a agregar ao Relatório de Conformidade um novo documento,
o Relatório Anual de Ação do Governo (à época, chamado Resumo das Ações
do Governo 2007), estruturado em torno do Mapa da Estratégia e tendo como
eixos os Objetivos Estratégicos, apresentando – ainda que de forma bastante
resumida – uma descrição das principais ações realizadas pelo Governo em
cada área de atuação, bem como alguns resultados através de gráficos. Em
2008, esse produto ganhou qualidade. Além do relato das principais ações
de Governo realizadas no ano em cada Objetivo Estratégico, desta vez, o documento foi construído com base no monitoramento das metas prioritárias,
demonstrando os principais resultados auferidos no ano através de indicadores econômicos e sociais, que apresentavam os impactos das ações do Governo, utilizando-se de gráficos. Essa nova prática se tornou uma importante
ferramenta de gestão, ao dar insumos para a revisão das metas prioritárias
para o ano seguinte.
Também ao final do ano, desde 2008, são realizadas as Reuniões de
Repactuação das metas prioritárias, elemento fundamental para a revisão
das ações estratégicas do Governo, onde estão presentes o Governador e
os secretários do Estado. Inicialmente, a SEPLAG faz uma pré-seleção das
metas prioritárias a serem discutidas pelos gestores durante as reuniões de
repactuação de cada um dos Objetivos Estratégicos do Mapa, dando algumas informações sobre sua execução. Entre elas: i) o status da execução das
metas prioritárias obtido mediante análise dos relatórios de monitoramento do ano anterior; ii) a mensuração dos resultados auferidos em cada área
de atuação do Governo obtida pela análise dos indicadores registrados no
Relatório de Ação de Governo; iii) a realidade orçamentária e financeira do
Estado etc. Durante as reuniões, algumas decisões são tomadas, por exemplo, se as metas seguirão sendo prioritárias no ano seguinte, ou se deixarão
de ser prioridade por uma situação emergente no Estado; se novas metas
devem ser propostas considerando os resultados dos indicadores do Estado.
Assim, cada meta é analisada em sua viabilidade pelo grupo de secretários
e pelo Governador, levando em consideração a capacidade institucional de
cada secretaria para executar a iniciativa proposta, o orçamento disponível, a
realidade de cada região do Estado e a visão estratégica do Governo. Nessas

Reuniões, as proposições são alteradas até a obtenção do consenso em torno
de um conjunto de prioridades a serem repactuadas.
Ao longo de sua experiência, a Secretaria Executiva de Gestão Estratégica da SEPLAG assumiu um papel importante de orientação junto às
secretarias, não apenas na elaboração e controle do Plano Operativo, mas
também, no assessoramento e na avaliação das metas, de sua relevância e
exequibilidade, propondo inclusive suas revisões. A sistemática de monitoramento realizado no Estado também passou a fazer parte da gestão
do PACTO PELA VIDA. Desde 2008, com a reestruturação do seu Comitê
Gestor (composto pelos membros das Câmaras Técnicas), a coordenação das
reuniões do Pacto começou a ser feita pela Secretaria de Planejamento e Gestão, que levou para dentro da gestão do Pacto pela Vida, o Modelo de Gestão
do Estado, contando com a presença constante da Secretaria de Defesa Social
e dando continuidade ao trabalho em rede.
As reuniões semanais do Pacto pela Vida contavam, sempre com os
representantes de todos os órgãos de Governo envolvidos nas ações de redução da criminalidade e prevenção inteligente. O monitoramento do indicador Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) continua, até hoje, sendo feito diariamente, e a avaliação da meta pactuada (de 12% de redução),
semanalmente, durante as reuniões. Nas reuniões as Áreas Integradas de
Segurança (AIS) mostram os resultados de seus CVLI e Crimes de Violência
contra o Patrimônio (CVP), apontando acertos e falhas. Os acertos servem
para apresentação de boas práticas adotadas e as falhas são discutidas em
busca de soluções. Estas análises são fundamentais para tomada de decisão
e correção de rumos na política de Governo. As reuniões se constituem em
um espaço de aprendizado coletivo e transversal, envolvendo diversos atores que vieram promover, no Estado, uma melhoria na implementação da
política pública de segurança.
Áreas Integradas de Segurança
A territorialização do Estado em 26 Áreas Integradas de Segurança (AIS) representou um avanço
para a gestão do PPV. A informação criminal passa a ser gerada por área, sendo possível entender
as diferentes realidades do CVLI em Pernambuco. Assim, foi possível responder de forma mais
adequada aos crimes nessas áreas. Esse entendimento permitiu também uma atuação integrada
entre as polícias civil e militar, ambas sendo responsabilizadas pelo resultado em suas áreas na
redução da criminalidade.

Outro fator determinante para o avanço do Pacto pela Vida (PPV)
foi a formação de um Núcleo de Gestão por Resultados na Secretaria de
Defesa Social (SDS). Um grupo de consultores externos que veio realizar
os trabalhos de monitoramento da Estratégia de Governo, na Secretaria de
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Planejamento e Gestão, foi incorporado ao Núcleo de Gestão por Resultados
e alocado fisicamente na SDS, sob a coordenação de um gerente geral. A
presença desta equipe na Secretaria de Defesa Social tinha um objetivo claro:
aportar técnicas e ferramentas de gestão ao PPV, trazer o planejamento para
a área e construir um modelo de gestão para o Pacto. A partir daí, os dados
gerados pela Gerência de Análise Criminal e Estatística do Estado (GACE)
passaram a ser amplamente utilizados e aprimorados, com intuito de gerar
informações para as reuniões de controle.
Os indicadores CVLI e CVP são medidos a partir da apuração diária das ocorrências de crimes
contra a vida e contra o patrimônio pelas equipes das forças policiais do Estado em um sistema
chamado INFOPOL. Os indicadores são validados pela Gerência de Análise Criminal e Estatística
(GACE) da Secretaria de Defesa Social (SDS) através da comparação com indicadores semelhantes
apurados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) para o Estado, e as informações
daí advindas são analisadas pela Secretaria de Planejamento e Gestão, servindo de base para a
tomada de decisão em reuniões periódicas de acompanhamento e monitoramento. (Prêmio ONU,
2012 – Melhoria das Entregas do Serviço Público - Pacto pela Vida)

Houve também um grande esforço do Governo do Estado de dar início
a políticas sociais para prevenção à criminalidade. Assim, foi desenhado o
projeto Governo Presente, junto à Secretaria de Articulação Regional (SEAR),
a fim de aportar cidadania às áreas de maior vulnerabilidade. Uma primeira
Estação do Estado foi instalada na comunidade de Santo Amaro, com uma
equipe multidisciplinar (composta por representantes de 15 secretarias de
Governo), a fim de trazer para perto das pessoas locais, as condições de
incrementar a sua cidadania, disponibilizando atendimentos básicos, tais
como: documentos de identidade, carteira de trabalho, qualificação profissional, atendimento à saúde.
Governo Presente
É voltado para segmentos sociais mais expostos à violência e criminalidade, como egressos do Sistema
Socioeducativo e do Sistema Prisional, vítimas e autores de violência, pessoas em situação de ameaça,
usuário e dependentes de drogas, com foco no consumo de crack. (ONU, 2012).
Criado em 2008 na região metropolitana e, a partir de 2011, atinge todas as macrorregiões do
Estado - Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Em 2013, o Governo Presente
contava com 7 estações instaladas.

Um grande ganho para o Pacto pela Vida se deu com a adoção dos
Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para a ação policial. Tal material
foi construído com o intuito de sistematizar o modo em que a ação policial
deveria ser executada. A partir da criação deste sistema, denominado
Protocolos, a operação policial passou a ser planejada e a trazer melhores
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resultados para o Estado. Com esta medida, enfatizou-se que gestão e
inteligência deveriam atuar junto à ação policial para se alcançar resultados
efetivos.
Diferente de outras políticas de segurança pública adotadas nacional
e internacionalmente, Pernambuco inovou ao criar um modelo de trabalho
em rede, não exclusivo da polícia, ou da Secretaria de Defesa Social. Quem
assumiu a liderança do Pacto pela Vida foi o próprio Governador, trazendo
consigo outros secretários e também os comandos da polícia, corpo de bombeiros e a Justiça.
Em 2009, a I Conferência Estadual de Segurança Pública (culminando
as 14 conferências regionais realizadas no ano anterior) abriu novamente espaço para a escuta e participação da sociedade para o debate da violência e
criminalidade no Estado. Na ocasião, o Governo apresentou para o público
externo os resultados do Pacto pela Vida, aumentando seu comprometimento com a sociedade na continuidade desta política. Este foi o primeiro ano em
que a meta do Pacto pela Vida foi alcançada, com a redução de 12,3% na taxa
de CVLI. A Figura 18 a seguir apresenta este resultado:

Figura 18. Resultados anuais do Pacto pela Vida (2007-2009)

Entre as atividades integrantes da etapa de implementação dos Ciclos
de Políticas Públicas, nesse período, ganham destaque várias iniciativas na
área de Gestão de Pessoas, Controle Interno e Orçamento. Algumas delas
serão apresentadas a seguir.
Ainda no primeiro ano de Governo, concomitante à contratação dos
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consultores do IAUPE, a SEPLAG deu início à construção do modelo de
GESTÃO DE PESSOAS, realizando um levantamento da necessidade de
um quadro permanente de servidores, a ser recrutado por meio de concurso público. Assim, novas carreiras exclusivas de Estado foram estruturadas, atendendo às atividades de gestão estratégica do Modelo (SEPLAG),
da gestão administrativa (SAD) e do controle interno (SECGE). Ao contrário
de experiências observadas na União, desde 1989, e em outras Unidades da
Federação2, que criaram a carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental, cujos profissionais poderiam ser alocados em qualquer órgão da administração pública para o exercício de cargos de direção e
assessoramento, no Modelo Todos por Pernambuco, as carreiras de Analistas
foram configuradas para alocação exclusiva nas três secretarias, tendo sido
discutidas e promulgadas Leis Complementares específicas para criação
dessas carreiras (leis complementares 117, 118 e 119 de junho de 2008).
No entanto, como não haveria tempo hábil para a realização de concurso público regular para o provimento desse quadro antes da finalização
do contrato temporário da IAUPE, foi autorizada a abertura de processo de
seleção pública simplificada, visando a contratação temporária de quarenta
e quatro técnicos de nível superior para exercerem funções do planejamento,
do orçamento e da gestão, no âmbito da Secretaria de Planejamento e Gestão.
Para gerenciar esse pessoal contratado foi estruturada na Secretaria Executiva de Gestão Estratégica da SEPLAG uma Gerência Geral de Articulação
de Projetos – os profissionais aprovados nessa seleção simplificada substituíram, ainda em 2008, parte dos consultores do IAUPE; a outra parte dos
profissionais teve seu vínculo renovado por aditivação do contrato.
A Controladoria Geral do Estado iniciou um extenso trabalho para
reduzir gastos de despesas correntes no Estado, um grande desafio que se
impunha ao Governo, e, fortalecendo o CONTROLE INTERNO, ela assumiu a coordenação de importantes projetos que auxiliaram na realização
deste objetivo. Seguindo boas práticas de gestão, foram assinados termos
de compromisso com todos os gestores públicos comprometidos com este
desafio, estipulando-se metas e prazos a serem cumpridos. Neste período
os processos de planejamento, gestão à vista, monitoramento de resultados
com estipulação de indicadores e metas se intensificaram, fincando as bases
de uma gestão para resultados.
Outras áreas do Controle Interno também se desenvolveram ao longo
desses anos, tais como a orientação e apoio ao gestor público e o fornecimento de informações estratégicas, com os objetivos de (SANTANA, 2010):

2 Alguns exemplos: Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

80

•

Orientação e apoio aos gestores públicos: com o objetivo de apoiar
e orientar preventivamente os gestores de recursos públicos para a
correta execução orçamentária, financeira e patrimonial do poder
executivo estadual. A rotina dos servidores que integram a equipe
responsável por esta atribuição passou a abranger: a) o atendimento aos gestores para esclarecimento de dúvidas quanto à execução
da despesa e formalização de processos de prestação de contas, via
telefone ou presencial; b) elaboração de informativos para os gestores públicos acerca da legislação aplicável à execução da despesa,
no caso de alteração da legislação ou da necessidade de destacar
determinadas obrigações legais em épocas oportunas; c) elaboração de pareceres técnicos, sobre consultas formuladas, por escrito,
pelos gestores; d) capacitação para os gestores públicos, por meio
de palestras proferidas ou da promoção de cursos de capacitação.

•

Fornecimento de informações estratégicas: com o objetivo de monitorar a evolução da receita e dos gastos do Estado, com o fim
de subsidiar o processo decisório dentro do Núcleo de Gestão do
Governo, a partir da produção de cenários relativos à despesa e receita, a exemplo de cumprimento do limite constitucional de recursos aplicados na saúde e educação, acompanhamento dos repasses
federais, cumprimento de metas do programa de ajuste fiscal, cumprimento do limite constitucional permitido para a realização de
despesa com publicidade, entre outros.

No período de experimentação do Modelo de Gestão, uma grande mudança vivida pela SEPLAG se deu, ainda em 2008, com a adoção definitiva
do e-Fisco como sistema financeiro-orçamentário único e integrado, a ser utilizado por todo o Estado. Nesse ano, a atividade de construção do orçamento
e, consequentemente, definição dos tetos orçamentários para a elaboração
da LOA 2009 foi feita considerando os Objetivos Estratégicos do Governo,
tendo, pela primeira vez, a representação do Mapa da Estratégia na LOA. As
alterações do orçamento ainda ocorriam diariamente (por ação, fonte, grupo
e modalidade). Pode-se dizer que a equipe do orçamento nesses primeiros
anos amadurecia suas ferramentas e se preparava para se adequar aos novos
moldes implantados pelo Modelo para a execução da estratégia. Os primeiros resultados se apresentariam no ano seguinte.
Portanto, foi em 2009 que o processo de GESTÃO ORÇAMENTÁRIA passou por importante etapa de inovação, com a introdução de uma
nova cultura baseada no alinhamento estratégia governamental-orçamento. Antes dessa mudança, devido principalmente à ausência de um direcionamento estratégico, à pouca informação (ou baixa qualidade) sobre os custos das ações do Estado e à carência de ferramentas analíticas para projeções,
a elaboração do orçamento consistia em definições de ações quase sempre
abrangentes e genéricas baseadas na simples reprodução de valores previstos para o ano anterior.
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A generalização das ações explicitadas no PPA/LOA supria a necessidade de definir previamente os
projetos que seriam executados, pois uma vez descritas genericamente poderiam comportar uma
grande variedade de projetos e tipos de gastos, permitindo que a decisão sobre a sua execução
fosse postergada e tomada caso a caso.

Nesse contexto, as alterações do orçamento eram uma prática constante, revelando a instabilidade decisória contida no instrumento, alimentando
a dicotomia existente entre o que se planeja e o que se faz. Com a cultura do
atendimento de balcão instalada e a percepção de que não era necessário
um planejamento prévio das ações, fortalecia-se a ideia de que plano e orçamento eram peças de ficção. Assim, as inovações introduzidas em 2009 foram
fundamentais para transformar o orçamento em efetivo instrumento de gestão da estratégia de Governo. Na verdade, os primeiros passos nesta direção
foram iniciados no ano anterior com a realização de um estudo detalhado
dos gastos orçamentários dos últimos cinco anos, identificando as ações e
classificando-as em: prioritárias, comprometidas ou não prioritárias. Este
estudo permitiu avançar no aprimoramento da elaboração do orçamento,
uma vez que as ações às quais estavam vinculadas as metas prioritárias foram
classificadas no PPA/LOA como prioritárias; aquelas destinadas à despesa de
pessoal e ao custeio, classificadas como comprometidas; e, por fim, ações que
não pertenciam às duas categorias anteriores, foram chamadas de não prioritárias. A partir disso, o desafio de se integrar planejamento e orçamento foi
ficando cada vez mais próximo de ser alcançado.
A planilha de Excel gerada por este estudo foi apelidada de Guernica, por sua relevância,
complexidade e tamanho. Causava grande impacto ao reproduzir a imagem “da verdadeira visão
do caos”!
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Portanto, em meados de 2008, durante a elaboração da LOA para o
ano de 2009, uma nova cultura orçamentária começa a se firmar, baseada no
realizar primeiro o que é prioritário, com a superação, pouco a pouco, das resistências daqueles que ainda não estavam familiarizados com a nova forma
de elaborar orçamento no Estado. Por esta razão, os tetos orçamentários que
antes eram elaborados em nível mais abrangente (grupo, fonte e unidade orçamentária) passaram a ser detalhados pela SEPLAG em nível de ação orçamentária, ou seja, as ações prioritárias, comprometidas ou não prioritárias, a fim
de assegurar os recursos financeiros no que era prioridade. Assim, as Unidades Orçamentárias do Estado passaram apenas a remanejar as dotações orçamentárias, detalhadas previamente pela SEPLAG na estrutura programática do PPA/LOA. O remanejamento respeitou alguns critérios estabelecidos
pela Secretaria de Planejamento e Gestão, de forma a evitar alocações de
recursos que viessem comprometer a execução das prioridades do Governo.
Por fim, ainda em 2009, três importantes iniciativas de experimentação
do Modelo foram introduzidas neste mesmo tema:
•

a adoção de ciclos ordinários, ou seja, o estabelecimento de momentos específicos durante o ano em que os órgãos poderiam realizar as mudanças no orçamento (tal medida foi tomada para assegurar a redução de alterações no orçamento e aprimorar o controle
da distribuição dos recursos no que era prioritário);

•

a adoção de cenários fiscais (nesse momento ainda chamado de Painel Orçamentário Financeiro), com o objetivo de melhorar a qualidade das previsões de gastos e receitas, realizadas anteriormente, apenas a partir das informações provindas dos fluxos de caixa
fornecidos pela Secretaria da Fazenda. As primeiras simulações de
execução do orçamento foram construídas com dados agregados
em planilhas de excel. O Painel apresentava uma estimativa das
receitas em determinadas fontes de recurso e especulava sobre a
provável execução da despesa ao final do exercício. A limitação do
instrumento era evidente, a ferramenta tinha pouca informação de
qualidade sobre os custos dos empreendimentos e não continha a
estimativa dos recursos por projetos e atividades. Diante das limitações, a utilidade do Painel, embora utilizado com frequência, se
restringia à realização de diagnósticos circunstanciais. No entanto,
essa ferramenta iria se desenvolver nos anos seguintes, até se constituir numa grande ferramenta de gestão estratégica do Estado.

•

o fortalecimento das ações de captação de recursos. A crise financeira que se instalou no país nesse ano fez com que todos os investimentos (federais e estaduais) fossem reduzidos; enquanto isso,
em Pernambuco, verificou-se um movimento contrário, os investimentos e obras aceleraram. Em 2009, o Produto Interno Bruto (PIB)
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do país teve um resultado negativo (-0,2); em contrapartida, o crescimento do PIB do Estado de Pernambuco foi de 3,8%3. Esse resultado se deveu, em parte, pelas iniciativas ocorridas desde 2007,
para incrementar as fontes externas de receitas. Com a política do
governo federal para a criação da linha de investimentos para os
bancos, os resultados se ampliaram, trazendo um importante crescimento para Pernambuco.
A terminologia nos Cenários Fiscais
Para a melhor compreensão dos Cenários Fiscais, alguns termos técnicos do orçamento, que
majoritariamente são termos contábeis, foram reclassificados em termos gerenciais, de forma
a se ter uma linguagem compreensível para o gestor. Foi uma mudança de estilo que impactou
enormemente no tempo e na qualidade das tomadas de decisão.

Este capítulo se propôs apresentar os eventos principais ocorridos na
fase de experimentação do Modelo de Gestão do Estado, quando começou a
se movimentar o Ciclo de Gestão de Políticas Públicas do Estado (composto
pelas etapas de Formulação, Implementação, Monitoramento e Avaliação),
com destaque para as atividades de Monitoramento, do Controle Interno que passa a experimentar grandes mudanças em sua finalidade dentro do
Governo -, para os avanços do Pacto pela Vida e para os novos desafios do
melhor alinhamento entre Estratégia e Orçamento. É justamente com este ganho que o capítulo se encerra, com o movimento fundamental feito pela SEPLAG para integrar metas prioritárias à alocação orçamentária, garantindo
o recurso financeiro adequado para a execução das prioridades do Governo.

3 Dados disponíveis no site de Desenvolvimento de Pernambuco: http://pedesenvolvimento.com/
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TERCEIRO MOMENTO – ALCANÇANDO OS
PRIMEIROS RESULTADOS COM O MODELO DE
GESTÃO

... 2011
Início do novo Ciclo
de Gestão

Após um período intenso de padronização e disseminação interna das
rotinas do Modelo Todos por Pernambuco, a cultura de planejamento do Estado começou a se modificar. Foi dado início a uma nova etapa de estudo e
crítica aos processos do Modelo e dos papéis desempenhados pelos diversos
atores envolvidos no sistema. Assim, foram feitos estudos acerca da estrutura organizacional do Governo e levantadas propostas para um novo modelo
organizacional, em especial, para a SEPLAG. Também se identificou a necessidade de profissionalização contínua do capital humano para fazer frente à
mudança na gestão pública em curso. Como resultado principal desses trabalhos, novas práticas foram consolidadas em um ARCABOUÇO LEGAL
adequado, por meio da Lei Complementar nº 141, promulgada em setembro
de 2009, que marcou formalmente a instituição do Modelo Integrado de
Gestão do Poder Executivo do Estado de Pernambuco. A nova legislação
instituiu um Modelo para funcionar em rede, composto por quatro sistemas
principais: Controle Social, Planejamento e Gestão, Gestão Administrativa e
Controle Interno, sob a coordenação do Núcleo Integrado de Gestão. A regulamentação do Modelo de Gestão trouxe três características importantes à
atividade de planejamento no Estado: i) revogou a Lei Complementar 49, de
2003, extinguindo as estruturas e regulamentações ainda vigentes da antiga
administração baseada na filosofia de reforma do Estado e dando uma nova
institucionalidade ao modelo de gestão; ii) estabeleceu um modelo de gestão
sistêmico; e iii) instituiu um Núcleo de Gestão subordinado ao Governador,
mas com o papel de coordenação do Modelo.
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No que tange à condução estratégica do Estado, foi de fundamental
importância a criação do Núcleo de Gestão, composto pelas unidades centrais de Governo: vice-Governadoria, Secretaria da Casa Civil, Procuradoria
Geral do Estado, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria da Fazenda,
Secretaria de Administração, Secretaria Especial da Controladoria Geral do
Estado e Chefia de Gabinete do Governador – unidades que já vinham participando ativamente da construção e desenvolvimento do Modelo desde sua
criação em 2007. Com a criação deste Núcleo, que se reuniria semanalmente,
ganhou destaque o seu papel estratégico. As deliberações fragmentadas, antes baseadas em interesses pontuais de uma determinada secretaria, deram
lugar a decisões colegiadas orientadas para a realização dos objetivos de Governo.
Para atender ao definido na mesma Lei Complementar, a SEPLAG passou a editar quadrimestralmente o Relatório de Gestão Social, AVALIAÇÃO com foco em oito áreas de atuação do Governo, baseado também na
análise de indicadores específicos dessas áreas.

Relatório de Gestão Social (RGS) - Quadrimestral - Apresenta, de forma estruturada, a avaliação periódica dos
resultados da ação do Governo nas áreas de Educação, Saúde, Segurança, Cidadania, Atividade Econômica, Mercado de
Trabalho e Investimentos do Governo, por meio de indicadores finalísticos. O Relatório atende ao disposto no art. 17 da Lei
Complementar 141, de 03 de setembro de 2009.
“Cidadania:
Com uma relação direta comum dos focos prioritários do Mapa da Estratégia, o enfrentamento da exclusão social tem
orientado as ações para o crescimento da cidadania ativa, mediante a implementação de mecanismos de promoção da
igualdade para grupos historicamente discriminados e a ampliação da rede de proteção social para os segmentos carentes
ou em vulnerabilidade. Integram também esse objetivo estratégico, as iniciativas proativas de inserção no mercado de
trabalho e de acesso ao esporte e lazer.
Lançado em fevereiro de 2008, o Programa Vida Nova tem como objetivo promover ações que atendam às pessoas que se
encontram em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, prioritariamente aquelas em situação de rua, através
de intervenções especializadas com foco na proteção social especial de média e alta complexidades. (...) Até o segundo
quadrimestre de 2011, foram atendidas 5.972 pessoas no Programa Vida Nova, número superior ao observado nos anos
anteriores.” (Relatório de Gestão Social – Maio/Ago 2011, p.28).

Cabe ressaltar que a Avaliação dos resultados do Governo de
Pernambuco vem sendo aprimorada ao longo dos anos. A partir de um
trabalho extenso realizado pela Secretaria Executiva de Planejamento
e Orçamento (SEPO), se estruturou uma sistemática de avaliação de
resultados, tendo por base um conjunto de indicadores de impacto,
resultados e processos. Focados no Mapa da Estratégia, esses indicadores
foram selecionados e validados pelo Núcleo de Gestão de Governo, usando
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preferencialmente, fontes secundárias (IBGE, INEP, Datasus, DIEESE, PNUD
etc.). Para cada um deles foi elaborado algo como uma carteira de identidade
relativa aos seus atributos (descrição, periodicidade, métrica, fontes etc.), e
coletadas informações para a definição de sua linha de base. Esses indicadores
passaram a ser, a partir de 2009, regularmente acompanhados, sendo objeto
de um relatório específico intitulado Mapa de Indicadores que passou a
servir como insumo ao processo anual de pactuação de Metas. Ao final de
2009, o Relatório de Ação de Governo (RAG) também se aperfeiçoou e para
cada área de atuação do Governo, passaram a se apresentar um diagnóstico
situacional, as diretrizes estabelecidas para o enfrentamento dos problemas
identificados e a definição das linhas de atuação para o alcance dos resultados
desejados. Esta descrição passou a anteceder o relato das ações desenvolvidas
em cada um dos dez objetivos estratégicos, tendo como propósito qualificar
a avaliação da adequação entre diagnóstico, planejamento e execução,
resultante de um processo permanente de integração dos órgãos e entidades
da administração pública estadual na utilização racional dos recursos e
melhoria constante da qualidade dos bens e serviços entregues à população.
Em sequência à promulgação da Lei Complementar nº 141, que propôs
novo arranjo que contava com um núcleo central de analistas e núcleos setoriais nas Secretarias de Estado, foi autorizada pelo órgão competente a realização do primeiro concurso público para provimento de 700 vagas para as
CARREIRAS de Analistas de Planejamento, Orçamento e Gestão (APOG),
de Gestão Administrativa (AGAD) e de Controle Interno (ACI), no quadro
permanente do Estado. Assim, ao final do ano de 2009, realizou-se o primeiro concurso para Analistas de carreira específica de Estado.
1º Concurso para Carreiras de Estado – 2009:
Analista de Gestão Administrativa (AGAD): 220 vagas
Analista de Controle Interno (ACI): 173 vagas
Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão (APOG): 212 vagas.

Visando selecionar candidatos com perfil de competências alinhado às
necessidades do Modelo e não apenas profissionais em concursos, os conteúdos das provas foram adaptados e direcionados para questões relativas aos
temas do ciclo de gestão, para dar maior efetividade ao processo seletivo e
maior competitividade ao provimento das vagas. Com o número reduzido1
1 Para 212 vagas oferecidas para os Analistas de Planejamento, Orçamento e Gestão (APOG),
somente 15 candidatos foram aprovados. Assim, os analistas não puderam ser distribuídos
entre o Núcleo Central e os Núcleos Setoriais em todas as secretarias do Estado como previsto
pela LC 141. Os 15 aprovados formaram apenas o Núcleo Setorial na Secretaria de Defesa
Social, a fim de colaborar com as atividades do Pacto pela Vida. Os 56 analistas do Controle
Interno (ACI) aprovados no concurso foram alocados nas Secretarias do Estado, tal como os
analistas da Secretaria de Administração.

89

Todos por Pernambuco em tempos de governança: conquistas e desafios

de aprovados, decisões importantes foram tomadas com impactos futuros
tanto na modelagem organizacional, quanto na gestão de capital humano do
Modelo, tais como:
a) Estruturação de um único Núcleo Setorial de Planejamento e Gestão, entre os previstos na Lei Complementar nº 141. Tal Núcleo foi
montado em 2010 na Secretaria de Defesa Social para acompanhamento do Pacto pela Vida;
b) Postergação da montagem do Sistema em rede de Planejamento,
Orçamento e Gestão nas demais Secretarias, como previsto na LC
141;
c) Prorrogação, por mais um ano, da vigência da seleção pública simplificada (realizada em 2009), alocando os profissionais nas atividades já desenvolvidas no Núcleo Central de Planejamento, Orçamento e Gestão; e
d) Segunda prorrogação do contrato com a IAUPE, após autorização
especial obtida junto aos órgãos de controle do Estado, visando
complementar com 40 consultores o quantitativo de pessoas para
executar as tarefas inerentes ao Núcleo Central de Planejamento e
Gestão.
No ano de 2010, em fevereiro, com os Analistas de Planejamento, Orçamento e Gestão aprovados no concurso, lotados na Secretaria de Defesa
Social, estruturando o Núcleo Setorial na Defesa Social, o PACTO PELA
VIDA (PPV) ganha um grande reforço, possibilitando a realização mais
eficiente das suas atividades de planejamento e monitoramento. Somado a
este fato, outro evento que marcou o PPV nesse período foi o fortalecimento
da meritocracia. Junto à SEPLAG e ao Comitê Gestor, a Secretaria de Defesa
Social (SDS) desenvolveu o Prêmio de Defesa Social. Aprovado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE), a premiação foi retroativa, a fim
de reconhecer o esforço de todos os responsáveis pela redução da criminalidade em Pernambuco ocorrida no ano anterior. A premiação passou a ser um
grande estímulo para ação policial.

Prêmio de Defesa Social
Criado em 2010, pela legislação nº 14.024, o Prêmio de Defesa Social (PDS) é uma premiação por resultados destinada a
policiais civis e militares do Estado lotados e em exercício na Secretaria de Defesa Social, e em seus órgãos operativos, e
na Secretaria Especial da Casa Militar, em função de seu desempenho no processo de redução anual dos Crimes Violentos
Letais Intencionais (CVLI), em no mínimo 12%*. No primeiro ano, beneficiou cerca de 30 mil profissionais.
*A partir de 2011 o prêmio passa a ser semestral.
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Também em 2010 uma nova Câmara foi criada no Pacto pela Vida, a de
Enfrentamento ao Crack sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (Lei 14.561 de 26 de dezembro de 2011). Seu
surgimento se deu pela crescente demanda de atendimento aos usuários de
crack em situação de risco. Desde 2008 o número de casos de atendimento a
usuários de crack vinha crescendo nos Centros da Juventude – espaços para
acolhimento ao jovem de 16 a 29 anos em situação de rua, a fim de promover
a cidadania e a qualificação profissional –, mostrando a necessidade de se ter
para esse público, um atendimento diferenciado. Assim, ainda em maio de
2010 foi elaborado o Plano de Ações Sociais Integradas de Enfrentamento ao
Crack, um conjunto de ações imediatas e emergenciais. O Governo criou a
Rede Estadual de Enfrentamento ao Crack com a finalidade de promover o
intercâmbio de experiências e a articulação entre entidades governamentais
e não governamentais, determinando de médio prazo (2010-2015), a elaboração do Plano de Enfrentamento às drogas e, agregando à sua execução, o
acompanhamento pelo Comitê do Pacto pela Vida, com a criação de uma
câmara técnica específica para o tema.

Também merecem destaque as seguintes ações: i) criação de três novos
centros de atendimento ao usuário de droga – Centro de Atendimento ao
Usuário de Drogas (CAUD), com foco no usuário de crack; ii) realização das
conferências regionais sobre drogas com a participação de lideranças locais,
representantes da sociedade civil e prefeituras a fim de colher subsídios para
se construir a política estadual; iii) organização de vários cursos nas escolas
do Estado de prevenção às drogas, atendendo a mais de 90 mil alunos; iv)
apoio aos municípios na formação de equipes e planos municipais de combate às drogas; e v) ampliação dos leitos de desintoxicação do usuário de
crack nos hospitais etc.
Outra mudança de gestão implementada no Pacto pela Vida (PPV) foi a
adoção de critérios meritocráticos de priorização para a promoção na carreira
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do corpo da polícia (civil e militar). Entre eles, a determinação de que teria
prioridade de promoção aquele policial cuja Área Integrada de Segurança
(AIS) tenha batido a meta anual do PPV na redução da criminalidade; a
adoção de gratificações que geraram melhorias salariais (Lei 14.320 de 27
de maio de 2007 institui a Gratificação Pacto pela Vida) e de incentivo à
produtividade (produção na apreensão de crack e seus derivados, de armas
de fogo, de expedição de mandados de prisão / número de policiais da AIS).
Em 2010, pelo segundo ano consecutivo, o Pacto pela Vida atingiu sua
meta e reduziu a violência e a criminalidade do Estado em 13,97%.

Destaque para alguns investimentos no Pacto pela Vida – 2010
Formação diferenciada para o Corpo de Bombeiros para atendimentos emergenciais a vítimas de crimes violentos na
Operação Resgate de Vidas;
A frota da Secretaria Executiva de Ressocialização ampliada contando ainda com aquisição de ônibus para garantir o
transporte dos reeducandos;
Implantado o sistema de videoconferência para comunicação entre os comandos da PM e os seus batalhões no interior e
da chefia de polícia com as delegacias do Estado;
Implantado o Sistema de Informação de Ocorrências Criminais (Boletim Eletrônico) em 172 delegacias do Estado até
novembro de 2010.

No ano de 2010, a GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, elemento fundamental para a etapa de implementação do Ciclo de Gestão de Políticas Públicas do Estado, se fortaleceu com a inclusão da figura da meta prioritária
no PPA/LOA. Na elaboração realizada em meados do ano anterior, diferente
do que havia sido feito na primeira experiência (colocar o Mapa da estratégia
no PPA/LOA, quando se realizou a classificação das ações em prioritárias,
comprometidas ou não prioritárias), o processo evoluiu e, onde antes se utilizava o mecanismo de classificação das ações, passou-se a explicitar as metas
prioritárias com exata nomenclatura definida pela estratégia. O PPA/LOA
foi estruturado nos elementos apresentados na Figura 19 a seguir.

Figura 19. Elementos do PPA/LOA

Em consonância com a mudança da estrutura programática, os
tetos orçamentários começaram a ser elaborados em nível mais detalhado
desta estrutura, considerando ação, subação (ou meta prioritária), fonte e
grupo, mantendo a prática de se ter a elaboração de uma proposta inicial
pela SEPLAG, seguida de remanejamento pelas Unidades Orçamentárias,
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respeitando os critérios estabelecidos. Assim, a gestão do orçamento
começou a ter como principal elemento a meta prioritária. Essa mudança
diminuiu a possibilidade dos órgãos de Governo fazerem escolhas sobre
seus projetos e ações desconectadas da estratégia. A partir daí as alterações
orçamentárias também passaram a ser feitas no mesmo nível; mesmo que
a execução orçamentária ainda fosse realizada um nível acima da estrutura
programática, ou seja, o empenho e a liquidação eram feitos em nível da ação
(isso se dava em função do módulo do e-Fisco responsável pela execução da
despesa não ter sido adequado, a tempo, para esta mudança).
Além disso, para aprimorar o processo de planejamento do orçamento
foi adotado o ciclo extraordinário. Realizado nos primeiros meses do ano,
seu objetivo principal era o de verificar a consistência do orçamento planejado no ano anterior, confrontado à execução real. Na sua primeira experiência, em 2010, o ciclo aconteceu com as 14 maiores Unidades Orçamentárias
do Estado, presencialmente, num trabalho coordenado pela SEPLAG, redistribuindo os recursos a fim de garantir a execução da estratégia do Governo.
O ciclo extraordinário apresentou-se então como uma grande oportunidade
de alinhamento entre os instrumentos formais de planejamento (PPA/LOA),
a ação de Governo cotidiana e o cenário fiscal e econômico para o ano. O seu
objetivo principal foi a oportunidade de se iniciar o exercício repactuando a
distribuição de recursos da LOA, após ter sido concluída a execução orçamentária do ano anterior e, portanto, com uma melhor estimativa da receita
para o ano corrente.
No encerramento do primeiro quadriênio de Governo foi publicado um estudo contendo um balanço dos RESULTADOS dos últimos anos,
denominado Modelo Integrado de Gestão do Poder Executivo do Estado de
Pernambuco. Nesse documento, a SEPLAG procurou elencar, como contribuição para a próxima gestão, um conjunto de sugestões direcionadas para o
desenvolvimento do Modelo (e que seriam incorporadas no ano seguinte): a
proposta de inclusão de novas funcionalidades; e o esboço de um novo desenho organizacional da Secretaria de Planejamento e Gestão capaz de melhor
estruturá-la para atender novos desafios propostos e prepará-la para o funcionamento em rede.

Ao final de 2010, concluída a reforma do novo prédio da SEPLAG, foi possível dar à equipe da Secretaria e aos seus novos
analistas um ambiente adequado e condizente à relevância do trabalho realizado. O prédio foi estruturado para o bom
funcionamento do modelo, contando, inclusive, com o espaço customizado para a sala de monitoramento e, ainda, salas
menores, para formação continuada dos Analistas de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Não é trivial estabelecer a relação de causalidade precisa entre Modelo
de Gestão e a qualidade na execução de políticas públicas. Entretanto, é
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razoável supor que os avanços até então experimentados com a definição
de uma estratégia central de Governo, com o fortalecimento da capacidade
de implementação e, sobretudo com a adoção de uma nova sistemática
de monitoramento e avaliação contribuíram para o alcance de resultados.
Alguns merecem destaque: a política pública de combate à criminalidade
passou a ser nacionalmente reconhecida, a criminalidade no Estado reduziu
27,83% entre 2006 e 2010, como pode ser evidenciado na Figura 20, atingindo
o percentual de 40,44 % na cidade de Recife. A taxa de geração de emprego foi
a maior dos últimos 12 anos. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego através de dados do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (CAGED), em 2010, Pernambuco apresentou a maior
geração de vagas no mercado de trabalho formal desde o início da medição
da série histórica (1999), chegando ao valor aproximado de 116 milhões e 300
mil empregos gerados no ano.

Figura 20. Resultados do Pacto pela Vida (2007-2010)

Os investimentos médios anuais em saúde, educação e segurança foram muito superiores nesses quatro anos, à média observada no período
anterior 2003/2006. Os resultados da Educação puderam ser comprovados
em 2009 pelos resultados que o Estado apresentou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), nos três níveis de ensino Infantil, Fundamental e Ensino Médio, conforme apresentado na Tabela 1.
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Anos Iniciais

IDEB Observado
2005
2007
3,1
3,5

2009
3,9

Metas Pactuadas com o MEC
2009
2011
2013
3,5
3,9
4,2

Ensino
Fundamental

2,4

2,5

3,0

2,6

2,8

3,3

Ensino Médio

2,7

2,7

3,0

2,8

3

3,2

Tabela 1. Resultados IDEB do Estado de Pernambuco (2009)

No Ensino Fundamental Regular, o Estado sai da 19ª posição que ocupava no ranking nacional em 2007, e passou a ocupar a 16ª posição em 2009.
No Ensino Fundamental Regular– Anos Finais (6º ao 9º Ano), o Estado saiu
da última posição e passou a ocupar o 22º lugar e, no Ensino Médio Regular,
por sua vez, Pernambuco, em 2009, apresentou o sexto maior crescimento
entre os Estados do país, com um percentual de 11,11%, enquanto o crescimento médio dos Estados do Nordeste foi de 7,41% e de 6,25% no Brasil.
Para a infraestrutura, a estratégia adotada garantiu ações de atração de
investimentos, ampliando o potencial de integração de atividades produtivas, com interiorização do desenvolvimento e consolidação de Pernambuco
como polo logístico regional e nacional. No ano de 2008, o Produto Interno
Bruto (PIB) apresentou um desempenho superior ao resultado do País, quando cresceu 6,8% e o Brasil chegou a 5,1%. Enquanto o Brasil sofreu duramente os impactos da crise econômica mundial, apresentando crescimento negativo em 0,2 pontos percentuais, Pernambuco conseguiu reagir de maneira
mais efetiva e alcançou resultados positivos em todos os setores, fechando o
ano com crescimento de 3,8%. Em 2010, o PIB acumulou uma alta de 9,4% no
ano, superior à do País (8,4%).

A partir de 2007, o Porto de Suape consolidou-se como um importante polo para a localização de negócios industriais
e portuários da Região Nordeste. Até 2006, contava com 81 indústrias instaladas, gerando 6.600 empregos diretos. Os
investimentos privados na área somavam R$ 3,93 bilhões. A partir de 2007, 59 novas empresas foram instaladas, nos
segmentos de metal-mecânica, alimentos, grãos, logística, termoeletricidade etc., com investimentos da ordem de US$
2,62 bilhões e geração de 5.970 empregos diretos.

Com os bons resultados alcançados, finalizado o processo eleitoral do
ano de 2010, o Governo foi reconduzido por ampla maioria para um novo
período de quatro anos, o que implicaria avaliar a experiência de implementação do Modelo de Gestão, potencializando os aspectos positivos e
aperfeiçoando os pontos necessários. Logo nos primeiros meses, algumas
alterações da ESTRUTURA ORGANIZACIONAL foram realizadas, implicando num redesenho institucional da Secretaria de Planejamento e Gestão
que se reconfigurou em quatro Secretarias Executivas. A Secretaria Executiva
de Gestão Estratégica (SEGES), responsável pelo monitoramento das Metas
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Prioritárias e pela operacionalização do Escritório de Gestão de Projetos foi
mantida e as demais foram reconfiguradas em:
a) Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Captação (SEPOC): responsável pelas atividades de prospecção, preparação, negociação, monitoramento e acompanhamento de financiamentos
de caráter multissetorial para os projetos estratégicos do Governo.
A SEPOC também passou a supervisionar e orientar tecnicamente
as secretarias e unidades orçamentárias acerca do processo de captação, de acompanhamento e da prestação de contas das operações
de financiamento do Estado;
b) Secretaria Executiva de Desenvolvimento do Modelo de Gestão
(SEDMG): responsável pelo contínuo aprimoramento e pela inovação no Modelo Integrado de Gestão do Estado de Pernambuco,
através do registro e da proposição de melhorias dos programas e
processos, do desenvolvimento de capital humano, da produção e
divulgação de estudos e análises, trabalhos técnicos e relatórios gerenciais, e da promoção do debate em torno da profissionalização
da gestão pública, dentro e fora do Estado;
c) Secretaria Executiva de Gestão por Resultados (SEGPR): responsável pelo gerenciamento e coordenação da implantação do sistema
de planejamento, monitoramento e gestão dos Pactos do Governo nas áreas de Saúde, Educação e Segurança Pública, através da
montagem e supervisão dos Núcleos de Gestão por Resultados
montados nas Secretarias de Estado.
Ainda no que tange à Modelagem Organizacional, também foram implementadas modificações importantes na estrutura da administração pública estadual, oficializadas através da Lei 14.264 de 06 de janeiro de 2011. As
Secretarias Especiais, criadas em 2007, tornaram-se estruturas permanentes
pelo protagonismo que assumiram no Estado. As Secretarias de Articulação
Regional e de Articulação Social fundiram-se em uma só, a Secretaria de Articulação Social e Regional (SEART) a fim de que duas secretarias menores
fossem fortalecidas e, a qual continuou vinculado o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CEDES). Outras mudanças de destaque:
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•

Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos: passou a cuidar
também de assuntos relacionados à energia, incluso o uso de energias alternativas;

•

Secretaria Extraordinária da Copa 2014: criada em caráter extraordinário para supervisionar e coordenar as ações realizadas em
Pernambuco para a Copa do Mundo;

•

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade: separação da Secretaria da Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, criando uma
nova para focar em meio ambiente e sustentabilidade;

•

Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo: oriunda da segmentação da antiga Secretaria de Juventude e Emprego,
criada devido à preponderância que a profissionalização e a qualificação da mão de obra ganharam no Estado, pelo número de empreendimentos e acentuado desenvolvimento econômico;

•

Secretaria da Criança e Juventude: oriunda da segmentação da antiga Secretaria de Juventude e Emprego, criada para articular, planejar, impulsionar, organizar, propor e executar, em parceria com
os demais órgãos da administração pública, as políticas públicas
da criança, do adolescente e da juventude, de forma a garantir-lhes
os seus direitos e promover a política de atendimento à criança e ao
adolescente, autores ou envolvidos em ato infracional.

Os NOVOS ANALISTAS das três carreiras específicas do Estado,
aprovados no segundo concurso público (realizado no início de 2010), assumiram seus cargos em março de 2011, equipando com capital humano,
de forma definitiva, as Secretarias de Planejamento e Gestão, Controladoria
Geral do Estado e Administração.
Feitas as primeiras adequações na estrutura da administração estadual
e renovado o capital humano e as lideranças nas Secretarias de Estado, a SEPLAG deu início ao processo de formulação da ESTRATÉGIA, que deveria
ser o primeiro passo para a realização do novo Ciclo de Gestão de Políticas
Públicas que se iniciava naquele ano (ver Figura 21).

Figura 21. Ciclo de Gestão de Políticas Públicas do Governo do Estado de Pernambuco

As bases nas quais a estratégia do Governo se fundamentava permaneceram e se fortaleceram nesse contexto, tal como a premissa de se ter uma
Gestão Democrática e Regionalizada. Nos primeiros meses de 2011 todo o
processo de formulação da política pública foi reiniciado para essa segunda
gestão, visando pactuar os rumos do Governo para o quadriênio 2011-2014.
As rotinas inerentes ao ciclo quadrienal de formulação da estratégia foram
implementadas pela SEPLAG: a análise do novo Programa de Governo, os
estudos acerca das realidades setoriais, o agrupamento do histórico dos indicadores, a proposição de novos elementos orientadores para o planejamento
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dos próximos quatro anos (Visão de Futuro, Premissas e Focos Prioritários) e
as projeções orçamentárias.
A experiência exitosa dos Seminários se repetiu, sendo realizados nas
12 regiões administrativas do Estado (Agreste Setentrional, Agreste Central,
Mata Norte, Mata Sul, Metropolitana, Sertão do Moxotó, Sertão Central,
Agreste Meridional, Sertão do Araripe, Sertão do Pajeú, Itaparica e Sertão do
São Francisco), presididos pelo Governador e contando com a presença de
todo o secretariado estadual, organizando o diálogo sobre o novo Programa
de Governo. Como em 2007, foi realizado um trabalho intenso de divulgação
desses eventos, com anúncios em rádios locais e envio de convites às organizações da sociedade civil, atuantes em cada Região, aos representantes
dos demais Poderes, aos movimentos sociais, aos empresários e autoridades
locais, visando atrair o cidadão para os debates. Os Cadernos de Avaliação
e Propostas, uma das principais ferramentas do Modelo para o processo de
diálogo com a sociedade, foram distribuídos também durante o credenciamento dos Seminários, abrindo um espaço adicional para que a população
se manifestasse sobre a quantidade e qualidade dos serviços prestados pelo
Governo e apresentasse propostas para ações de melhoria para sua cidade e
região (Figura 22).

Figura 22. Cadernos de Avaliação e Propostas (Seminários Todos Por Pernambuco 2011)
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Cada Seminário Regional ocorreu durante um dia (manhã e tarde).
Nesta edição, com o propósito de melhor direcionar as discussões, a dinâmica dos eventos foi diferente: durante o credenciamento, cada participante
pôde optar, entre seis áreas, por aquela em que gostaria de contribuir: Saúde,
Educação, Segurança, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social e Infraestrutura. Na parte da manhã, foram montadas seis salas temáticas, preenchidas com a população local, onde os coordenadores, Secretários
do Estado de cada uma das áreas, apoiados pelos Analistas de Planejamento,
Orçamento e Gestão (APOG), apresentavam o diagnóstico da região para
cada tema e sugestões de ações para o seu desenvolvimento, com base nas
iniciativas já propostas no Programa de Governo. As propostas foram discutidas ao longo de toda manhã, somadas às novas apresentadas e votadas
pelos participantes da sala. Ao final da manhã, o material foi consolidado
na forma de um resumo, com destaque para os pontos principais a serem
apresentados no próximo turno. Na ocasião, três representantes de cada sala
foram eleitos para exporem suas impressões e contribuições na plenária, que
ocorreria no período da tarde.
Durante a tarde, foram apresentados os resumos de cada uma das salas
temáticas, tanto pelo secretário da área, quanto pelos representantes eleitos
pelo conjunto. As contribuições discutidas alimentaram um grande banco de
dados de propostas para o Governo, que seria trabalhado, em seguida, pela
SEPLAG.

Seminários Todos por Pernambuco 2011: 13.498 participantes; 26.147 contribuições.

Um primeiro produto dos trabalhos analíticos da SEPLAG, considerando esses insumos, foi a proposição de Mapa da Estratégia do Governo
para o período 2010-2014. Esse esboço inicial foi elaborado novamente com
uma visão clara de futuro e com eixos estruturadores definidos pelo Programa de Governo (2010), a saber: Qualidade de Vida – Uma vida melhor para
todos os pernambucanos; Nova Economia – Oportunidades para todos os
pernambucanos; e O Estado do Fazer – Capacidade de gerar resultados para
todos os pernambucanos. Com uma proposta inicial de 10 áreas prioritárias
de atuação com seus respectivos resultados, após a reunião de pactuação
entre o Governador e seus secretários, o Mapa da Estratégia foi validado
com 12 Objetivos Estratégicos, sendo novos destaques as áreas relacionadas
à Copa do Mundo e à Sustentabilidade Ambiental (conforme ilustrado na
Figura 23 a seguir).
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Figura 23. Mapa da Estratégia (2011/2014)
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Neste quadriênio os objetivos para a Educação e Saúde ganharam destaque. Reproduzindo o que vinha ocorrendo no
Pacto pela Vida, foram pactuados também os resultados para estas duas áreas do Governo, organizando um trabalho em
rede, aportando gestão ao trabalho e adotando o monitoramento intensivo. Assim, foram criados o Pacto pela Educação e
o Pacto pela Saúde, simbolizando o foco estratégico, definindo indicadores e metas de resultado.

Após a validação do Mapa da Estratégia, a SEPLAG passou a trabalhar
na construção dos Mapas da Estratégia dos Objetivos Estratégicos, iniciando
com o agrupamento de Metas Prioritárias por Objetivo do Estado, tal como
foi feito no primeiro mandato. Às várias proposições recebidas durante os
Seminários Todos por Pernambuco foram acrescidos os insumos provenientes dos estudos realizados pela SEPLAG no desenvolvimento das Agendas
Temáticas2. Este material gerou o esboço inicial para definição das metas
prioritárias do Estado para o próximo quadriênio.
Neste capítulo foram apresentados os principais eventos ocorridos no
período entre a segunda metade de 2009, e o início do novo Ciclo de Gestão
em 2011. Durante este espaço de tempo alguns marcos merecem destaque,
entre eles, a institucionalização do Modelo de Gestão por meio do arcabouço legal da Lei Complementar nº 141 de 03 de setembro de 2009; o início da
avaliação dos resultados do Governo por meio do Relatório de Gestão Social
e do aprimoramento do Relatório das Ações de Governo; a realização do
primeiro concurso público para Analistas do Estado; os resultados do Pacto
pela Vida, que bateu sua meta de redução da criminalidade de 12% em dois
anos consecutivos, 2009 e 2010. Chegou-se, portanto, ao início de 2011, com a
definição do novo Mapa da Estratégia do Estado, com mudanças em sua estrutura organizacional e a entrada de um maior número de Analistas para se
apropriarem do planejamento, implementação, monitoramento e avaliação
do Modelo Todos por Pernambuco.

2 A elaboração das Agendas Temáticas foi uma iniciativa realizada pela SEPLAG para direcionar os esforços de proposição de prioridades pelas secretarias, a partir da análise, para
cada área de atuação estatal, de quais infraestruturas instaladas e quais serviços prestados determinariam, de maneira ideal, a presença do Estado em cada região. Cotejando-se essa visão
ideal - o que deveria ser com a situação real – o que efetivamente é (infraestruturas estatais e serviços
efetivamente prestados pelo Estado no momento da análise), teoricamente seriam visualizadas as obras e serviços mais prioritários a serem implantados nos próximos quatro anos. Os
resultados desse trabalho serviram de insumo para a definição dos Mapas Estratégicos dos
novos Objetivos Estratégicos.
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QUARTO MOMENTO – REVISITANDO E
APRIMORANDO O MODELO DE GESTÃO

... 2011
Início do novo
Ciclo de Gestão

2012 ...
Disseminação do
Modelo de Gestão

Após a revisão e definição do Mapa da Estratégia 2011-2014 a partir da
escuta da sociedade pernambucana e das diretrizes definidas pelo Programa de Governo O Novo Pernambuco – melhor para trabalhar, melhor para
viver –, a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) dá início ao desdobramento da ESTRATÉGIA em Mapas da Estratégia dos Objetivos Estratégicos, tal como realizado em 2008, permitindo-se ter, para cada objetivo
estratégico do Governo, a relação de suas metas prioritárias, do orçamento
destinado a cada uma delas e das secretarias executantes, conforme apresentado na Figura 24, que apresenta parte das metas do Objetivo Estratégico
sobre o aprimoramento da Gestão Pública.

105

106
Figura 24. Desdobramento do Mapa da Estratégia 2011/2014
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As versões iniciais desses Mapas foram discutidas, alteradas e aprovadas pelo Governador e secretários de Estado, em reuniões de pactuação
de metas prioritárias, utilizando a mesma metodologia empregada anteriormente. Ao final desse processo, foram definidos os doze Mapas da Estratégia
dos Objetivos Estratégicos, agrupando 584 Metas Prioritárias para o ano de
2011, para as quais foram ajustadas as coberturas orçamentárias. Alinhado
aos objetivos estratégicos definidos e das metas prioritárias pactuadas, o Plano Plurianual (2012-2015) foi elaborado, tendo sua arquitetura programática
em consonância com as Perspectivas - Objetivos Estratégicos – Resultados
– Produtos e Metas Prioritárias dos Mapas da Estratégia dos Objetivos Estratégicos, conforme ilustrado na Figura 25 a seguir:

Figura 25. Alinhamento Estratégia de Governo e PPA

Assim, a estratégia de Governo (Mapa da Estratégia e Mapas da Estratégia dos Objetivos Estratégicos) se apresenta totalmente alinhada com
a estrutura programática do PPA/LOA, uma vez que as Perspectivas e os
Objetivos dos Mapas passam a ser Função e Subfunção do PPA. Os Resultados
e Produtos dos Mapas se tornaram os Programas e as Ações do PPA, respectivamente, e as Metas Prioritárias de cada um dos objetivos estratégicos são as
Subações do PPA. A Figura 26 ilustra o número final de ações do PPA 20122015, e a origem das prioridades.
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Figura 26. Origem das Ações do PPA 2012/2015

No processo de alocação de recursos para implementar a estratégia,
cabe dizer que, em 2011, o alinhamento da EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
com o planejamento estratégico do Governo se consolidou. Além da figura
da subação (ou meta prioritária) ser adotada no PPA/LOA, ela também foi
incorporada ao módulo de execução orçamentária do e-Fisco, trazendo um
grande avanço para a gestão orçamentária do Estado, porque a partir dessa
mudança, o empenho e a liquidação passaram a ser feitos no mesmo nível de
detalhamento em que eram planejados.
Na Secretaria Executiva de Orçamento e Captação de Recursos (SEPOC) a atração de recursos de fontes externas também ganhou destaque. A
carteira de investidores do Estado continuou aumentando, contando também
com recursos internacionais (alguns parceiros: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Caixa Econômica Federal, Banco Mundial
e Banco Interamericano de Desenvolvimento). Tal fato foi possível, apesar
do contexto mundial não favorável, pela confiança inspirada pelo Governo
do Estado, que vinha mostrando bons resultados em sua gestão e um forte
crescimento econômico. Com a dinamização do processo de captação de recursos para alavancar os investimentos do Estado, a prospecção dos custos
dos investimentos que seriam financiados com esta captação precisou ser
aperfeiçoada o que oportunizou para a gestão do orçamento continuar avançando e aprimorando suas ferramentas com o estudo sobre os custos governamentais. Essa inovação se tornaria, nos anos seguintes, uma importante
ferramenta da gestão orçamentária (em 2014, por exemplo, foi montado um
sistema de custos na SEPOC utilizado para o cadastro, atualização e acompanhamento de todos os empreendimentos e contratos do Estado). Este estudo veio apresentar, de forma detalhada, os custos do Governo contribuindo
com a previsão orçamentária-financeira realizada pelos cenários fiscais.

As atividades de MONITORAMENTO das metas prioritárias do
Estado que, no ano anterior, foram suspensas devido à grave crise que atingiu
o Estado pelas fortes chuvas de inverno que dizimaram diversas cidades1,
exigindo do Estado atuação direta para intervenção e sua reconstrução,
foram retomadas em 2011, após a construção do Mapa da Estratégia para o
novo ciclo de Governo. O novo Mapa apresentou doze Objetivos Estratégicos
e, com a negociação e repactuação das metas prioritárias entre Governador
e Secretarias de Estado, os ciclos de monitoramento foram reiniciados.
A chegada dos Analistas de Planejamento, Orçamento e Gestão (APOG)
significou renovação e reforço na equipe da Secretaria Executiva de Gestão
Estratégia (SEGES), permitindo que muitos processos fossem aprimorados,
e que outros desafios pudessem ser assumidos. Nesse momento, a Secretaria
Executiva assumiu o papel de disseminar a sistemática de monitoramento
para os novos secretários e respectivas equipes. É importante ressaltar
que, aos poucos, as resistências ao monitoramento foram diminuindo,
contribuindo, dessa forma, para o aprimoramento da nova cultura de gestão
baseada em resultados e responsabilização.
Ainda em 2011, com as metas prioritárias completamente alinhadas
ao orçamento, as reuniões de monitoramento também se tornaram uma importante ferramenta de gestão, por possibilitar, durante esta atividade, não
apenas o acompanhamento da execução física das metas, mas também o orçamento previsto e realizado. Com esta facilidade, foi possível que as deliberações provenientes das reuniões de monitoramento começassem a ser refletidas (adequadas) nos Mapas da Estratégia dos Objetivos Estratégicos, no
PPA e na LOA, com eventuais ajustes no orçamento e nas metas prioritárias
(de dois em dois meses, aproximadamente, as Secretarias Executivas fazem
uma verificação se as metas prioritárias do monitoramento estão 100% em
conformidade com o sistema e-Fisco e este material é atualizado nos Mapas
da Estratégia dos Objetivos Estratégicos).
Além disso, a adoção de um procedimento simples, utilizado até os
dias de hoje, passou a colaborar com o alinhamento entre as áreas: após as
reuniões de monitoramento, a SEGES encaminha à Secretaria Executiva de
Planejamento, Orçamento e Captação de Recursos (SEPOC) a ata contendo
1 Entre o período de junho a outubro de 2010 várias cidades da região da Mata-Sul em Pernambuco ficaram inundadas e encobertas pela água. Alguns municípios ficaram submersos,
sendo completamente destruídos pelas enchentes. Nesse contexto, as reuniões de monitoramento do Mapa da Estratégia foram interrompidas, sendo necessário mobilizar toda a equipe
do Estado para o enfrentamento da situação. Uma sala de monitoramento foi montada no
Palácio do Campo das Princesas, onde passou a funcionar o Gabinete de Reconstrução. Coordenado diretamente pelo Governador e integrado por 15 secretarias estaduais, o Gabinete
de Reconstrução passou a funcionar a todo vapor, diariamente, para dar soluções imediatas
para a população necessitada de medicamentos, comida, doações, abrigo etc. Todo o conhecimento acumulado ao longo dos últimos anos sobre monitoramento no Estado foi de suma
importância para o enfrentamento dessa realidade. Foram alocadas 22 equipes do Governo
em municípios do Estado que assumiram o papel de relatar ao escritório central o andamento
das ações e as dificuldades que surgiam requerendo solução imediata.

109

Todos por Pernambuco em tempos de governança: conquistas e desafios

as alterações das metas prioritárias, para que a SEPOC possa realizar os
remanejamentos financeiros necessários entre as subações do Governo.
Assim, as reuniões de monitoramento e seus registros (ata de reunião) se
tornaram instrumentos fundamentais de replanejamento da estratégia.
Em 2011, a partir dos bons resultados obtidos nos últimos anos pelo
Pacto pela Vida (PPV), este modelo de gestão de política pública foi ampliado para duas novas áreas que passaram a ter destaque na estratégia do
Governo: o PACTO PELA EDUCAÇÃO e o PACTO PELA SAÚDE. Tais
áreas passaram, como consequência, a adotar o padrão de gestão em rede e
monitoramento intensivo (indicadores, metas), incluindo o assessoramento
da SEPLAG através dos novos APOG.
Os primeiros meses dos Pactos pela Educação e Saúde foram dedicados à formulação das respectivas políticas públicas (diretrizes, focos de
atuação, indicadores e metas) e definição do modelo de monitoramento. A
partir da segunda metade do ano, as primeiras medições foram realizadas,
iniciaram-se as visitas às escolas envolvidas no Pacto pela Educação (PPE)
para apresentação da proposta de trabalho, das ferramentas a serem utilizadas e dos resultados esperados. Também foram iniciadas as visitas às Gerências Regionais de Educação (GRE) e Gerências Regionais de Saúde (GERES),
a fim de articular com os representantes regionais as ações dos Pactos e suas
repercussões nos municípios.

“As visitas realizadas em 2011 às Gerências Regionais de Educação (GRE) e às escolas que participaram do Pacto pela
Educação contribuíram para dirimir as resistências das áreas com a Gestão por Resultados. Ao conhecerem a proposta
e o objetivo a ser alcançado, as escolas se interessavam pelo Pacto.” (Relato de uma analista do Núcleo de Gestão por
Resultados na Educação).
Reuniões com as GRE e escolas prioritárias (2012): 59 reuniões envolvendo 300 escolas.
Reuniões com as GRE e escolas prioritárias (2013): 83 reuniões envolvendo 478 escolas.

À semelhança do Pacto pela Vida, nos Pactos pela Educação (PPE) e
Saúde (PPS) também foram instituídos Comitês Gestores. O Comitê Gestor
do PPE, formado pelo Núcleo de Gestão do Governo do Estado, pelo
Secretário da Educação e pelas Gerências Regionais de Educação, realizava
reuniões bimestral e semestralmente, após as avaliações escolares, onde era
possível aferir o desempenho dos alunos. O indicador síntese definido para
o PPE, para esse ano, foi o Índice do Pacto pela Educação (IPPE)2. O formato
2 O IPPE em 2011 era formado pela composição da média dos estudantes na avaliação externa + percentual cumprimento dos conteúdos + percentual de estudantes abaixo da média.
A avaliação externa foi feita pelo Centro de Estudos Educacionais (CAED), vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), que já vinha auxiliando o Estado de Pernambuco no
cálculo anual do IDEPE (Índice de Desenvolvimento da Educação em Pernambuco).
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da apresentação dos resultados definidos contempla informações globais
(todo o Estado), por Gerência Regional de Educação (GRE) e por escola.
O Núcleo de Gestão por Resultados na Educação é responsável por
realizar visitas às Gerências Regionais de Educação (GRE), às escolas participantes do PPE e, ainda, prestar apoio à Secretaria de Educação, consolidando informações, preparando as apresentações para as reuniões periódicas
e auxiliando no monitoramento das demais metas prioritárias do Governo
relacionadas à Educação. Em 2011 e 2012, o Pacto pela Educação teve como
foco de suas ações 300 estabelecimentos de ensino médio da rede estadual,
dos 760 existentes em todo o Estado. O objetivo maior era melhorar a qualidade de ensino, tornando-os escolas de referência, com ensino integral ou
semi-integral. Em 2013 todas as 760 escolas passaram a ser monitoradas no
Pacto pela Educação.

O Pacto pela Educação:
A Lei 14.529 de dezembro de 2011 alterou o repasse do ICMS para os municípios do Estado de 3% para até 10%, para
investimento em educação, de acordo com os resultados de seus indicadores. Essa medida visou fortalecer o apoio do
Estado para a municipalização do ensino infantil e fundamental.

O Pacto pela Saúde, por sua vez, foi composto pelo Comitê Gestor,
presidido pelo Governador, coordenado pelo Secretário de Planejamento e
Gestão e do qual participaram o Secretário de Saúde, os seis diretores dos
maiores hospitais do Estado e os 12 gerentes das regionais (GERES) e, como
convidados, outros órgãos que articulavam com as ações na área de saúde. Seu indicador principal foi a Taxa de Mortalidade por Causa Evitável
(TMCE), composto por aproximadamente 100 causas que, se cuidadas, reduziriam as mortes evitáveis no Estado. Nos últimos anos, esse indicador
vinha apresentando crescimento, motivo pelo qual foi estabelecida a meta
de redução de 4% ao ano.

As causas de mortes evitáveis ou reduzíveis são definidas como aquelas possíveis de se prevenir, total ou parcialmente, por
ações efetivas dos serviços de saúde que estejam acessíveis em um determinado local e época.
São causas de óbitos cuja ocorrência está intimamente relacionada à intervenção médica, sugerindo que determinados
óbitos não deveriam ocorrer, por ser possível sua prevenção e/ou o tratamento do agravo ou condição que a determina.
São mortes cuja evitabilidade é dependente de tecnologia disponível no Brasil, de tecnologia acessível pela maior parte da
população brasileira ou de tecnologia ofertada pelo Sistema Único de Saúde. (MALTA et al, 2007).
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O Núcleo de Gestão por Resultados na Saúde é responsável por realizar visitas às Gerências Regionais de Saúde (GERES), aos hospitais da rede
estadual, e, principalmente, gerar informações confiáveis sobre os indicadores de saúde do Estado. As reuniões de acompanhamento dos resultados
ocorrem semanalmente com os hospitais, quinzenalmente entre Secretaria
de Saúde e Gerências Regionais, e, mensalmente, com o Comitê Gestor do
PPS.

O Pacto pela Saúde:
Em 2011 e 2012 o objetivo maior era ampliar a oferta e qualidade de serviços públicos em saúde, com foco nos seis grandes
hospitais do Estado, no apoio aos municípios para a melhoria de Atenção Primária e na Promoção da Saúde, e na melhoria
dos processos de gestão.

Ainda apresentando os principais acontecimentos dos Pactos, cabe ressaltar que, nos primeiros meses de 2011, o PACTO PELA VIDA viveu um
momento desafiador, quando a taxa de homicídio no Estado apresentou
um crescimento, mostrando a todos os envolvidos, que era necessário realizar mais e promover algumas mudanças em sua gestão, a fim de que os
resultados voltassem a melhorar. Assim, visando dar um passo adiante para
o fortalecimento do PPV e obter melhores resultados, foi adotado o Sistema
de Contenção ao Crime, o que significou uma ação conjunta entre o corpo
de polícia (civil e militar), Ministério Público, Poder Judiciário e Núcleo de
Gestão por Resultados, a fim de dar maior inteligência à ação policial. Analisando todos os trâmites do processo de apreensão, buscaram identificar
os maiores gargalos existentes e propor soluções para os mesmos. A partir
daí, a ação policial passou a contar com mais informação e inteligência na
sua gestão e no combate ao crime. O PPV começou a contar com informação
sobre o nível de periculosidade para qualificar o crime no Estado. Na dinâmica
das reuniões do PPV, os criminosos que estavam em estágio superior dessa
qualificação passaram a ser monitorados, e sua captura se tornou responsabilidade de todas as Áreas de Segurança. Na mesma ocasião, o Governo do
Estado também passou a divulgar quais eram os criminosos mais procurados,
fazendo uma ampla divulgação no site do PPV e em banners pela cidade, a
fim de que todos os pernambucanos pudessem se comprometer com a apreensão dessas pessoas.
Também em 2011, O Programa Atitude – Atenção Integral aos Usuários
de Drogas e seus Familiares – uma nova iniciativa de prevenção social – trouxe grandes avanços ao PPV. Coordenado pela Câmara de Enfrentamento ao
Crack, o trabalho teve seu foco na prevenção e na assistência social aos usuários de crack. Inicialmente, num formato piloto, começou a funcionar nos
três Centros de Referência e Atendimento ao Usuário de Drogas (CAUD),
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ocasião em que, onze Centros de Apoio e Acolhimento do Programa Atitude e quinze equipes de rua já estariam instalados, localizados nas áreas de
maior CVLI do Estado.

O Programa Atitude
Público-alvo: usuários de crack com grande exposição à violência.
Quatro modalidades:
Equipes de rua: equipes que atendem aos usuários nas cenas de uso de crack com maior índice de violência. Fazem
intervenção itinerante em espaços não convencionais (praças, escolas, bares, ruas e comunidades). As equipes são
compostas por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e educadores.
Acolhimento e Apoio: são casas de passagem, com funcionamento 24h. É um espaço aberto para ser o primeiro acolhimento
feito ao usuário, em que ele pode permanecer por alguns dias.
Acolhimento Intensivo: é um espaço de proteção integral intensivo, 24h, para usuários de drogas com vínculos familiares
e comunitários rompidos, cujo tempo de estadia varia de 2 (dois) a 6 (seis) meses.
Atitude Aluguel Social ou República (a partir de 2012): o usuário que já tenha recebido ajuda nas ações de acolhimento,
que se mostre mais autônomo e que não tenha local para moradia, o Estado aluga uma residência para o ex-acolhido
morar com a família ou com outros colegas do Acolhimento (neste caso, forma-se uma república). Como condição para
receber o aluguel social, o participante deve estar trabalhando ou participando de um curso de qualificação profissional.
*Obs. Em 2013, quinze ONGs passam a oferecer o Acolhimento Intensivo, ampliando a rede de assistência do Estado. Ao
final desse ano, foram mais de 4 mil usuários atendidos no Programa Atitude.

Portanto, em 2011, um novo modelo do Pacto estava desenhado, baseado na meritocracia, com mais inteligência nas ações policiais e com o papel
da prevenção fortalecido. O modelo tornou-se mais dinâmico, estando também fortalecidos os instrumentos de gestão. O crescimento da taxa de mortalidade foi contido, embora a meta anual não tenha sido alcançada.
A Região Metropolitana do Recife, que registrava ser a mais violenta do Brasil, passou ao 4º lugar no ranking brasileiro da
violência. (Relatório Anual de Gestão, 2011)

No âmbito do CONTROLE INTERNO, a Secretaria da Controladoria
Geral do Estado passou a integrar a estrutura permanente da administração
pública estadual (Lei 14.264 de janeiro de 2011) e, nesse primeiro ano do
segundo mandato de Governo, vivenciou grandes inovações com uma nova
gestão. A área vinha se fortalecendo mediante a atuação do Conselho Nacional
de Controle Interno (CONACI) que, em 2010, apresentou as Diretrizes para o
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Controle Interno no Setor Público, corroborando com a proposta de atuação
da Controladoria Geral do Estado em áreas específicas tais como: auditoria,
controladoria, ouvidoria e corregedoria, sinalizando assim, o fortalecimento
desse órgão. A iniciativa de realizar, junto à Secretaria de Educação, o projeto
inovador para o fomento do Controle Social no Estado, também deu destaque
à marca da Controladoria. O projeto Cidadão no Controle teve por objetivo
fomentar o controle nas escolas da rede pública do Estado e, ao mesmo tempo,
desenvolver a consciência cidadã nos alunos. Envolvendo alunos do ensino
médio, a iniciativa preparou seus participantes para serem os fiscalizadores
do gasto de suas escolas. Em 2010 o Cidadão no Controle foi realizado como
um projeto piloto em uma escola e, no ano seguinte, ampliado para mais
quatro escolas estaduais (atualmente, ele tramita como projeto de lei na
Câmara Estadual para que seja aplicado em todo Estado pela Secretaria de
Educação). Assim, mais madura, a SCGE assumiu a missão de viabilizar,
no novo ciclo de gestão do Governo, o equilíbrio financeiro do Estado e dar
apoio sistemático à ação dos gestores, atuando nas áreas de transparência
e controle do gasto público, prevenção e combate à corrupção e fomento
ao controle social. Com equipe totalmente reformada3, e após diagnóstico
organizacional, a SCGE elaborou um plano de trabalho que orientaria sua
atuação para o período de 2011 a 2014, fundamentado nos seguintes eixos
estratégicos de atuação:
•

Estratégia: revisitando o planejamento estratégico e aderindo ao
Programa GesPÚBLICA;

•

Gestão: reforçando o modelo de gestão por resultados, incorporando ferramentas e métodos utilizados na iniciativa privada;

•

Estrutura Organizacional: redefinindo a quantidade de cargos e
reestruturando-os para atuação de forma matricial cruzada;

•

Modelagem Organizacional: redefinindo seus principais processos
produtivos;

•

Tecnologia da Informação: substituindo as planilhas existentes por
sistemas informatizados voltados para suportar o negócio da Controladoria e facilitar a interação com os gestores e sociedade;

•

Comunicação: com forte atuação em marketing e endomarketing na
apresentação dos ativos aos gestores e sociedade em geral; e

•

Capital Humano: com a preocupação de viabilizar o desenvolvimento técnico e comportamental do quadro de servidores implantando a gestão por competências.

3 No ano de 2010, 56 Analistas do Controle Interno (ACI), da nova carreira do Estado, assumiram seus cargos na SCGE, provenientes do primeiro concurso. No entanto, ao final de
2010, houve uma grande saída de capital intelectual do órgão, com a saída dos servidores
que, cedidos pela SEFAZ, vinham realizando as atividades do Controle. Os novos analistas,
provenientes do segundo concurso público, tomariam posse em março de 2011.
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Esses eixos deram o direcionamento das ações da Controladoria ao
longo dos quatro anos seguintes, conduzindo a Secretaria ao alcance de sua
visão de futuro, qual seja, de se tornar referência nacional como órgão de
controle interno até 2014. Esse direcionamento, além de identificar com precisão as áreas para atuação com maior oportunidade de sucesso, também
identificou os principais riscos que deveriam ser mitigados ao longo do novo
ciclo. Nesse olhar estratégico, também foram feitos investimentos importantes na área de responsabilidade socioambiental, ao implantar o projeto de
adesão ao programa Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) do
Ministério do Meio Ambiente.

O Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) busca a construção de uma nova cultura institucional,
nos órgãos e entidades públicos, voltada à incorporação pelos gestores de princípios e critérios de gestão socioambiental
em suas atividades. Em 2014, o projeto A3P da Controladoria de Pernambuco foi submetido à avaliação por parte do
Ministério do Meio Ambiente, a fim de concorrer ao 5º prêmio de Melhores Práticas de Sustentabilidade, na categoria
Inovação na Gestão Pública.

Outra mudança ocorrida se deu com a aprovação do novo regulamento do órgão (Decreto 36.346 de março de 2011) que apresentou o quadro de
cargos comissionados e funções gratificadas para a Controladoria Geral do
Estado, além de definir nova modelagem de sua estrutura, organizando-as em gerências (Decretos 36.346 e 36.673, ambos de 2011). A mudança deu
maior flexibilidade à estrutura organizacional por estar agregada à utilização do Gerenciamento Matricial Cruzado. Este formato permitiu que a Controladoria pudesse fazer frente às demandas do Governo com rapidez, sem
a necessidade de aumento de cargos comissionados e funções gratificadas.
Os novos analistas de controle interno (ACI), que chegaram em 2011,
não tinham experiência nas funções da área, o que tornou premente investir
no desenvolvimento do capital humano, por meio de cursos que os provessem dos saberes técnicos nas áreas de execução orçamentária e financeira,
auditoria, produção de relatórios, mas também comportamentais (liderança,
trabalho em equipe, ética etc.), e referentes à aplicação de modelos, métodos
e ferramentas de gestão (Gestão por Resultados, Balanced Scorecard, Modelagem de Processos, Escritórios de Gestão de Projetos). Nesse momento, iniciou-se, embrionariamente, o levantamento das necessidades de desenvolvimento de competências no órgão e a busca por parcerias para a realização
de cursos de capacitação (nessa ocasião, a ferramenta utilizada foi o Treinograma de Azoubel, que permitiu a definição da estratégia de capacitação dos
analistas para o período de 2011 a 2014, com adequações anuais realizadas
pelas lideranças de cada área).
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Visando melhorar a gestão e execução de seu trabalho e entrega de
resultados, a Controladoria remodelou a sua forma de atuação junto ao seu
público alvo (Órgãos do Governo) implantando um plano anual de atuação que contempla: a) ações regulares, que são planejadas e desenvolvidas
por cada área de negócio da Controladoria de forma autônoma, cumprindo
suas atribuições legais; e b) ações integradas, que inovam por definir a atuação proativa do órgão de Controle, a partir de estudo científico do mercado
(atuação estratégica do Governo). Esta segunda modalidade de atuação foi
chamada de Plano Anual de Atuação Integrada (PAAI) e, ainda como um
projeto piloto em 2011, objetivou direcionar as funções de controle interno
desempenhadas pela Controladoria de forma integrada entre suas gerências,
a fim de atender melhor ao gestor (Figura 27). O produto deste Plano foi
batizado de Relatório de Atuação Integrada (RAI) e se constituiu no registro
consolidado das anomalias, vícios, desperdícios e desvios identificados nos
órgãos em análise, apontando soluções para que o gestor pudesse adotar
medidas saneadoras na sua gestão.

Figura 27. Modelo de Gestão do PAAI - SCGE

A partir de 2012, o PAAI passou a selecionar algumas unidades gestoras do Estado, de acordo com critérios de materialidade,
relevância e vulnerabilidade. Em seguida, foi traçado um plano de atuação integrada para as áreas da Controladoria, a fim
de que parcerias fossem concretizadas com as unidades gestoras selecionadas. Objetivos do Plano:
- Conhecer as unidades de atuação segundo perspectivas predefinidas;
- Identificar indícios de inadequação do controle interno;
- Produzir informações gerenciais para a tomada de decisão pelo gestor público;
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- Constituir o levantamento de informações para o planejamento anual das atividades da Controladoria;
- Facilitar o acesso a informações e o conhecimento pelos agentes de controle interno;
- Cultivar um intercâmbio de ideais entre agentes de que possuem o conhecimento da unidade gestora e do objetivo
investigado;
- Estabelecer a parceria entre a unidade de atuação e o Sistema de Controle Interno.
*Obs.: A partir de 2014 o PAAI aprimora o estudo de seletividade das unidades gestoras, considerando também as
indicações do TCE-PE, alinhando a atividade da Controladoria com o órgão de Controle Externo.

Essa forma de atuação foi de fato inovadora e traduziu, na prática, e
com eficácia, a máxima: “O Órgão de Controle não se presta a controlar o
gestor, e sim controlar para o Gestor”. Em 2011, a Controladoria também
investiu na busca pela certificação da qualidade de sua gestão, a fim de estabelecer uma disciplina (entendida aqui, como a capacidade de seguir um
método), inspirada na condução do modelo de gestão do Governador de
Pernambuco. Para tanto, aderiu ao Programa do Ministério de Planejamento
Orçamento e Gestão, o GesPÚBLICA, por ser uma metodologia aplicada na
esfera pública com eixos de atuação semelhantes aos desenhados em seu
plano de trabalho inspirado nos eixos estratégicos de atuação.

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPÚBLICA) foi instituído pelo Decreto nº 5.378 de 23 de
fevereiro de 2005, e é o resultado da evolução histórica de diversas iniciativas do governo federal para a promoção da
gestão pública de excelência, visando contribuir para a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e para o
aumento da competitividade do País.
Nos últimos anos, o GesPÚBLICA tem utilizado representantes de instituições públicas, voluntários, para desenvolver e
divulgar os conceitos e soluções para gestão, implantando e mobilizando núcleos regionais e setoriais nas unidades da
federação e realizando avaliações do nível de gestão das instituições, seja por meio de autoavaliações, seja nos ciclos
anuais do Prêmio Nacional da Gestão Pública.
Fonte: http://www.gespublica.gov.br/folder_rngp/anexos/saiba_mais_gespublica.pdf

Com o aproveitamento dos novos conhecimentos adquiridos por seus
servidores, a Controladoria montou um Escritório de Gestão de Projetos
(EGP), responsável por acompanhar as principais atividades do órgão. A
SCGE investiu (e investe ainda hoje), continuamente, na modelagem de
seus processos e no aprimoramento de sua equipe. Em 2011, experimentou
internamente o trabalho em equipes multidisciplinares (ad hoc), a fim de
disseminar a prática do trabalho coletivo, reforçando a internalização da
cultura de gestão participativa no órgão, em detrimento do padrão mental da
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valorização individual ou setorial de suas equipes internas. Esta estratégia
visava dar espaço à disseminação do conhecimento, identificação e valorização
dos talentos (líderes) e democratizar as oportunidades de desenvolvimento
de ações e projetos por todos os servidores. Essa experiência piloto foi
fundamental para aprimorar o trabalho de apoio aos gestores nos demais
órgãos do Governo. Mas, especialmente, nesse momento a Controladoria
experimentou uma primeira conquista voltada para minimizar a cultura
do patrimonialismo e individualismo nas suas ações e projetos. A área de
TI também ocupou uma posição estratégica na SCGE. Um Plano Diretor de
Tecnologia da Informação (PDTI) foi desenhado considerando as áreas de
negócios do controle interno. A TI traz continuamente soluções e inovações
para o órgão, tornando-se uma grande aliada para a eficiência, agilidade e
qualidade de suas ações e permitindo que se estabeleça uma forte interação
com os gestores e a sociedade em geral.

Alguns exemplos de Sistemas desenvolvidos sob a orientação e coordenação da SCGE, iniciados em 2011 e que aportaram
agilidade e qualidade à gestão, foram:
Painel de Controle - Ferramenta do Governo Estadual para monitorar os objetivos estratégicos do Governo; e na SCGE é
utilizada para suportar o planejamento estratégico e o BSC, com seus planos de ação se desdobrando em atividades táticas
e operacionais;
Sistema da Operação Reconstrução - sistema para o controle das obras de recuperação dos municípios atingidos pela
enchente de 2010;
Sistema de Emissão Web da Certidão do FUNCULTURA: é atribuição da SCGE coordenar a análise das prestações de
contas da despesa orçamentária do Poder Executivo Estadual e das prestações de contas referentes ao Fundo de Incentivo
à Cultura (Funcultura).

Em conformidade com tantas mudanças realizadas, no mesmo ano a
SCGE ganhou uma nova sede, que representou um marco de sua presença no Estado, possibilitando que ela se adequasse aos desafios demandados
pelo Governo. A nova sede e a desativação dos Núcleos Setoriais de Controle
Interno das Unidades Gestoras resgataram o senso de pertencimento dos
servidores à Controladoria.
A SEPLAG também viveu mudanças intensas nesse ano de 2011 com
a alocação dos Analistas de Planejamento, Orçamento e Gestão (APOG) nas
quatro novas secretarias executivas. Na GESTÃO DE SEU RECURSO HUMANO, priorizou-se a formação de equipes para atender às necessidades
mais urgentes, em especial, à formação dos Núcleos de Gestão por Resultados nas Secretarias de Educação e Saúde, com o que foi possível estruturar e implantar o Pacto pela Saúde e o Pacto pela Educação (das 205
vagas da SEPLAG do segundo concurso realizado no início de 2010, todos os
candidatos aprovados realizaram o curso de formação, no entanto, só os 100
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primeiros colocados foram convocados e somente 97 analistas assumiram
seus cargos). A nova Secretaria Executiva de Desenvolvimento do Modelo
de Gestão (SEDMG) iniciou suas atividades com o desafio de buscar inovações para o Modelo, mas também de realizar a formação continuada dos
APOG, para atender ao disposto na Lei Complementar 118. Tal legislação
instituiu o Adicional de Formação Continuada e Instrutoria (AFC), devido
aos Analistas que cumprissem uma carga horária mínima de 80 horas/ano
em programas e cursos de formação na área de planejamento, orçamento e
gestão (o Programa de Formação Continuada e Instrutoria dos APOG foi
realizado com base na metodologia do Treinograma de Azoubel, na qual são
mapeadas as necessidades de saberes para o exercício das funções específicas em cada segmento organizacional e o estoque real de conhecimentos dos
ocupantes dos cargos). Esse programa visava conduzir a formação desses
Analistas para as diversas tarefas inerentes ao Modelo Todos por Pernambuco, oferecendo um conjunto personalizado de cursos a serem cumpridos, em
três anos, por cada servidor.
Em 2011, Pernambuco começa a se mostrar para fora de seu território,
a partir da demonstração dos bons resultados que vinha alcançando. Se no
início da implantação do Modelo equipes da SEPLAG realizaram visitas em
busca de referências, a partir desse momento, Pernambuco passou a receber
missões de outros estados interessados em conhecer a sua experiência, fato
que simboliza a maturidade do Modelo e o reconhecimento de sua qualidade. Entre as visitas merecem destaque, equipes dos governos do Rio Grande
do Sul, da Bahia, do Espírito Santo, além de uma missão internacional do
Governo da Colômbia.

“Em visita à SEPLAG-PE tivemos a oportunidade de conhecer o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (FEM).
Como o Governo do Espírito Santo enfrenta desafios parecidos com o experimentado por Pernambuco, seja em razão
da dificuldade dos Municípios realizarem investimentos com recursos próprios, a necessidade de maior velocidade na
transferência de recursos do Estado para os Municípios ou o maior alinhamento entre a estratégia de desenvolvimento
do Estado e dos Municípios, enxergamos no processo de transferência fundo a fundo criado no âmbito do modelo de
gestão de Pernambuco uma oportunidade de criar algo similar em nosso Estado. Assim nasceu o Fundo CIDADES, com
regulamentação inspirada no modelo pernambucano, para apoiar o desenvolvimento municipal. O debate em torno da
natureza de operação do fundo mostrou que esse instrumento da administração pública exige maior maturidade das
estruturas administrativas e de controle, além de um maior envolvimento da sociedade. Em nossa opinião, isso só ratifica
a sensação de avanço institucional que tivemos ao observar in loco a forma de trabalho empreendida pela SEPLAG-PE.
(...) na apresentação sobre o modelo de gestão de Pernambuco, já conhecido por nossa equipe, com foco especial
à implantação dos indicadores de resultados desse Estado, pudemos ter como referência toda a implantação
do projeto, principais dificuldades enfrentadas e lições aprendidas. Tínhamos como foco questões operacionais,
relacionadas às especificidades de cada indicador, além da forma como estes eram pactuados e monitorados, tanto
pela equipe da SEPLAG quanto pelas equipes setoriais. O forte patrocínio do Governador, a dedicação prioritária das
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equipes da SEPLAG nas áreas de segurança, educação e saúde e a própria estrutura da Secretaria foram os pontos que mais nos
chamaram a atenção no benchmarking realizado. O avanço no desdobramento dos indicadores estratégicos para os setoriais,
de processos e produtos, sendo estes compartilhados em todos os níveis de gestão, acrescentam ao modelo a sustentabilidade
e legitimidade necessárias ao seu sucesso e robustez. No Espírito Santo já havíamos pactuado 24 indicadores estratégicos
e agora, pretendemos com o desdobramento desses, replicar algumas ferramentas e lições aprendidas compartilhadas
pela equipe da SEPLAG de Pernambuco, sempre buscando a melhoria dos resultados das políticas públicas capixabas.”
JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI
Subsecretária de Planejamento e Projetos
Secretaria de Estado de Economia e de Planejamento – SEP
Governo do Estado do Espírito Santo

“A observação da experiência do Modelo de Gestão de Pernambuco, vivenciada pela superintendente e técnicos da
Superintendência de Gestão e Avaliação (SGA) desta SEPLAN-BA, contribuiu na formulação do Modelo de Gestão de
programa, marco legal do processo de acompanhamento e monitoramento dos programas do Plano Plurianual 20122015, instituído pelo Decreto nº 14.219, de 27 de novembro de 2012.
A visita trouxe benefícios ao comprovar a viabilidade do monitoramento no Estado de Pernambuco e motivar a equipe
baiana para o enfrentamento do desafio de mudar a qualidade da gestão pública no Estado, por meio das evidências do
monitoramento e avaliação dos programas governamentais”.
José Serio Gabrielli de Azevedo
Secretário do Planejamento do Governo do Estado da BAHIA

Este capítulo apresentou os principais marcos ocorridos durante o primeiro ano do novo Ciclo de Gestão O Novo Pernambuco – melhor para trabalhar, melhor para viver. Entre eles, a definição da Estratégia de Governo,
em especial, a elaboração dos Mapas da Estratégia dos Objetivos Estratégicos que promoveram as atividades relacionadas à identificação, validação e
pactuação das metas prioritárias do Governo. Também se destacou o alinhamento completo entre estratégia (Mapas e PPA) e o Orçamento do Estado, a
partir do momento em que a figura da subação (ou meta prioritária) também
passou a ser contemplada na execução orçamentária (e não apenas no planejamento orçamentário). Além disso, se destacam os novos Pactos criados
no período, da Educação e da Saúde, que seguindo o modelo de gestão do
Pacto pela Vida, se tornaram uma prioridade maior para o Governo do Estado. O Controle Interno também viveu grandes avanços nesse período com
o início de uma nova gestão e redefinição de suas metas e desafios. Por fim,
os bons resultados do Governo estadual começaram a ser reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, passando a ser referência em gestão para
resultados.
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QUINTO MOMENTO – DIVULGANDO E
PROMOVENDO INOVAÇÕES NO MODELO DE
GESTÃO

... Março de 2014
Atualidade

O ano de 2012 ficou marcado pelo fortalecimento da divulgação do
Modelo de Gestão Todos por Pernambuco. O Modelo de Gestão, por algum
tempo, permaneceu circunscrito aos limites da administração estadual, no
entanto, nos últimos anos, começou a ampliar seus horizontes, influenciando
e apoiando a implantação de seus fundamentos em municípios pernambucanos, mas também, sendo conhecido por outras unidades da federação, que
passaram a visitar o Estado para conhecer sua gestão, como prova da ampliação de seu reconhecimento em âmbito nacional da excelência da sua experiência. Sua divulgação culmina com a obtenção de projeção fora do país,
a partir da participação em congressos e de premiações internacionais. Esses
resultados de divulgação do Modelo foram frutos também dos esforços empreendidos pelo Instituto de Gestão, instância governamental vinculada à
Secretaria Executiva de Desenvolvimento do Modelo de Gestão (SEDMG),
que, ao ser instituído, teve por missão operacionalizar a estratégia de disseminação e institucionalização das lições aprendidas por Pernambuco. Dessa
forma, o Instituto de Gestão iniciou o trabalho de troca de experiências com
outros entes públicos, do Brasil e do Exterior. Solidificando este trabalho, o
Estado passou a apresentar sua experiência em congressos nacionais e internacionais (IX Congresso Brasileiro de Administração; Rio + 20; Conferência
Anual ASPA - American Society for Public Administration, em Nova Orleans;
Seminário Internacional Inovações no Setor Público em Washington; XVIII
CLAD - Centro Latino-Americano de Administração para Desenvolvimento,
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entre outros) e ser premiado pelas boas práticas de gestão adotadas, sendo
vencedor de alguns prêmios concedidos por Instituições de referência (Quadro 2):
Premiações recebidas:
Premiação UNPSA – United Nations Public Service Awards - ONU (2012). Trabalhos
premiados: Promoção da participação na construção de políticas públicas através de
mecanismos inovadores (Todos por Pernambuco); Promoção de entrega de serviços
públicos voltados à mulher (Chapéu de Palha Mulher).
Premiação UNPSA – United Nations Public Service Awards - ONU (2013): Melhoria da
Entrega dos Serviços Públicos (Pacto pela Vida).
Premiação BID (2013) - Govenarte: a arte do bom Governo. Trabalhos premiados:
Governo Inteligente: Programa de Soluções Integradas da Junta Comercial; Governo
Seguro: Modelo de Gestão por Resultados do Programa Pacto pela Vida.
Quadro 2 – Premiações Internacionais recebidas pelo Governo do Estado de Pernambuco

A Controladoria Geral do Estado, após tantas ações para aprimoramento da qualidade de sua gestão e dos serviços prestados à sociedade, também teve o seu reconhecimento, inclusive com oportunidades de divulgar
seu modelo de gestão. Em âmbito internacional, atendeu aos convites do
Mercosul, participando de encontros com o objetivo de estruturar fórum de
discussão e troca de experiências nas áreas de gestão e controle; do vice-Presidente de Moçambique, que demonstrou forte interesse em internalizar as
práticas e sistema de Ouvidoria; e do Presidente do Instituto de Combate à
Corrupção da Alemanha, apresentando as práticas e ferramentas do seu modelo de gestão e todos os programas do Governo na área de controle social,
sob sua gestão, quais sejam: O Cidadão no Controle, Os Portais de Transparência e Lei de Acesso à Informação (LAI) e a Ouvidoria. Ainda no âmbito
internacional, também recebeu o reconhecimento do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) em seu projeto de Melhorias na Gestão, ocasião
em que oito políticas públicas apresentadas pela Secretaria de Controladoria
Geral do Estado (SCGE) receberam a validação desse organismo como boas
práticas de gestão, que contribuem significativamente para melhoria da qualidade do gasto, para a prevenção e combate à corrupção e para o fomento
das ações de transparência e controle social, fortalecendo a participação cidadã no Governo. No contexto interno, apresentou o seu modelo de gestão
à Universidade de Pernambuco, e firmou um pacto para estudo de caso e
desenvolvimento conjunto com a Academia.
Um elemento fundamental para o fortalecimento e consolidação do
Modelo de Gestão foi a iniciativa de articulação com os governos municipais do Estado voltada para a disseminação de técnicas e práticas de gestão
pública nas prefeituras. Esse novo direcionamento partiu do entendimento
de que a obtenção de resultados para todos os pernambucanos exigiria que
os elementos básicos do Modelo (planejamento, orçamento, monitoramento
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e avaliação) também fossem aplicados na esfera municipal. Entre as prefeituras que adotaram o modelo merecem destaque: Ipojuca, Cortês, São José do
Egito, Moreno. Cursos de Gestão Pública foram oferecidos para os representantes das 184 prefeituras de Pernambuco e como resultado desse esforço,
prefeituras de diferentes portes ou direção política, adotaram as boas práticas e implantaram na gestão municipal modelos de gestão customizados (os
cursos foram realizados entre os meses de março e maio de 2013, e contaram
com a participação de representantes de 101 prefeituras do Estado).

O município de Cortês localizado na região da Mata Sul do Estado de Pernambuco, a 116 quilômetros de Recife, possui
12.400 habitantes e sua principal atividade econômica é a monocultura da cana de açúcar. Cortês é um exemplo de que
todo município, independente de sua dimensão, é capaz de implementar ferramentas de gestão e construir um modelo
de gestão adequado à sua realidade.
Cortês, a partir da reunião de Gravatá, realizada em 2013, pelo Governo do Estado, em que participaram representantes
de todas as prefeituras de Pernambuco, quando foi apresentado o Modelo de Gestão Todos por Pernambuco, passou a
replicar, entre outras, algumas práticas deste modelo, tais como:
- criação de uma Secretaria de Governo, Planejamento e Gestão;
- realização dos Seminários para participação da população local, a fim de realizar um diagnóstico da cidade e receber
proposição de melhorias;
- consolidação das proposições recebidas que serviram de insumo para elaboração do Plano Plurianual do município;
- definição de metas prioritárias por bairro, sendo validadas pela comunidade;
- realização das reuniões mensais de monitoramento das metas entre prefeito e secretários municipais com registro das
deliberações em ata;
- estímulo aos servidores da prefeitura para se capacitarem em gestão pública (em cursos de graduação e pós-graduação).
Um dos desafios apontados pelos entrevistados é a conquista, por parte da Secretaria de Governo, de uma posição de
parceira com as demais secretarias dentro da gestão municipal (e não de fiscalização). Uma de suas forças é contar com o
apoio do prefeito para quebrar as resistências que surgem na implementação de um novo modelo de gestão.
(Entrevista realizada com representantes da Prefeitura de Cortês, em 15 de outubro de 2013).
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Ipojuca é uma área territorial cuja administração envolve três distritos: a Sede, Nossa Senhora do Ó e Camela, e também as
praias de Porto de Galinhas, Muro Alto, Toquinho e Serrambi, somando 80.6 mil habitantes (fonte: IBGE 2010). Localizada a
aproximadamente 53 quilômetros da capital pernambucana, no litoral sul, suas principais atividades econômicas envolvem
o Porto de Suape (que conta hoje com aproximadamente 70 mil trabalhadores) e o turismo de Porto de Galinhas.
Desde o início de 2013, o município iniciou mudanças em sua gestão, criando a Secretaria de Planejamento e Gestão na
Prefeitura, e convidando um grupo de profissionais que participou da implementação do Modelo de Gestão do Estado,
a se inserir no quadro da prefeitura. Seguindo os moldes do Modelo Todos por Pernambuco, o município realizou entre
outras práticas:
- os Seminários Fala Ipojuca (em julho 2013) – identificando as demandas da população para construção do Mapa
Estratégico da Gestão 2014-2017, além de em março de 2013 ter elaborado um mapa estratégico emergencial e iniciado o
1º dos 10 ciclos de monitoramento do ano;
- a elaboração das Metas prioritárias, enviadas pelas secretarias, recebidas nos seminários e validadas entre prefeito e
secretários;
- a elaboração do PPA (2014-2017) a partir das metas prioritárias identificadas e por objetivo estratégico;
- a elaboração do Pacto pela Cidadania (política pública de desenvolvimento social, prevenção da violência e atenção
psicossocial às drogas);
- reuniões de Monitoramento com a liderança do prefeito, reunindo todos os secretários municipais.
(Entrevista realizada com o prefeito de Ipojuca e Secretária de Planejamento e Gestão da Prefeitura, em 16 de outubro de
2013).

Nos últimos anos, as etapas de implementação e monitoramento do
Ciclo de Gestão de Políticas Públicas do Estado apresentaram grandes avanços em suas ferramentas. O ORÇAMENTO se tornou uma peça estratégica
para a gestão do Estado. Os ciclos ordinários de alteração orçamentária se
consolidaram, e os ciclos extraordinários foram aperfeiçoados, sendo realizados também remotamente, a fim de atender um número maior de unidades
na revisão de seus planejamentos orçamentários. As correções passaram a
ser propostas via sistema e-Fisco, entre unidades orçamentárias e SEPLAG,
sendo deliberadas na Câmara de Programação Financeira do Estado.

A Câmara de Programação Financeira é um fórum que se reúne semanalmente, congregando todos os secretários
envolvidos com as decisões sobre a Despesa Pública do Estado. Aproveitando esse espaço, a SEPLAG realiza as decisões
do ciclo extraordinário.

Cada vez mais, nos últimos anos, com a crise econômica do País e seus
efeitos negativos sobre a arrecadação estadual, fez-se necessária a definição
de uma sistemática que permitisse ao gestor público apreciar cenários que
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simulassem a despesa num nível mais analítico. Um dos problemas mais
recorrentes experimentados pelas instituições e entes federados na construção de cenários fiscais é a utilização de dados excessivamente agregados:
receitas e despesas são estimadas por especialistas em finanças públicas que
possuem conhecimento de aspectos conceituais do gasto público e domínio
de técnicas estatísticas de projeção. Assim, os cenários resultantes de tal combinação, embora possam ter níveis satisfatórios de precisão, de um modo geral, não são detalhados no nível mais operacional da despesa e receita. Além
disso, a utilização de técnicas estatísticas de projeção tende apenas a projetar
os comportamentos observados no passado, o que não permite ao tomador
de decisão atuar de forma precisa. Esse tipo de técnica não possibilita antecipar as mudanças de curso estrategicamente planejadas em programas prioritários de Governo, como por exemplo, a mudança consequente da ampliação
do número de escolas de ensino integral, que implica no aumento de outros
custos, como a merenda escolar. Fazer a projeção do custo da merenda escolar olhando apenas para os anos anteriores, não fornece a informação precisa
do custo da merenda e, portanto, seu impacto no cenário fiscal.
Com esse desafio, a Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento
e Captação de Recursos (SEPOC) traçou os requisitos básicos da política de
construção de cenários de Pernambuco: i) os cenários fiscais deveriam ser
elaborados no nível dos projetos e atividades constantes do orçamento; ii) as
projeções do cenário deveriam se estender para além do exercício fiscal e iii)
as informações sobre o custo dos projetos e atividades deveriam ter precedência sobre a estatística no momento de estimação da despesa.
O trabalho de elaboração dos cenários fiscais é uma atividade conjunta entre SEPLAG e demais Secretarias do Estado, que
precisam fornecer informações e estimativas auxiliares, como é o caso das Secretarias da Fazenda, de Administração e da
Controladoria Geral do Estado.

Num esforço paralelo para o aprimoramento dos cenários fiscais, o estudo dos custos governamentais também foi se aperfeiçoando, a partir do
desenvolvimento de uma metodologia própria que envolvia as etapas de
formulação, implementação, acompanhamento e atualização de melhorias
da política de controle de custos dos projetos de investimento, relacionados às metas prioritárias do Estado. Neste projeto buscou-se primar pela
informação atualizada e fidedigna sobre os custos, a fim de que a tomada
de decisão pudesse ser realizada sem comprometimento do cenário fiscal.
Este estudo foi fundamental para que o Governo do Estado obtivesse a informação do custo dos empreendimentos distribuídos entre os seus anos de
execução, substituindo as projeções estatísticas. Dessa forma, passou a ser
possível a projeção de cenários hipotéticos em que os custos dos projetos
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são apresentados ano a ano e confrontados com a disponibilidade de receita,
subsidiando o processo de priorização dos gastos e a consequente tomada
de decisão na alocação de recursos. Para implantar o projeto de controle de
custos foi desenvolvido um sistema que serviria para cadastro, atualização
e acompanhamento de todos os empreendimentos e contratos do Estado de
Pernambuco.
Outro fator determinante para o êxito da construção de cenários fiscais se deu com a adoção de uma ferramenta que possibilitasse a análise,
tratamento e exibição dos dados constantes neste instrumento. O desafio de
realizar estimativas detalhadas por projetos e atividades requer cruzamento
de um volume considerável de dados e, ao mesmo tempo, a sua visualização
em nível analítico e sintético. Em um primeiro momento, à época do Painel
Orçamentário e Financeiro, a SEPOC tentou desenvolver uma funcionalidade no seu sistema corporativo de administração orçamentária e financeira
do Estado (e - Fisco), no entanto, sem sucesso. Mais recentemente, depois de
experimentar diversas soluções, a SEPOC optou pela utilização combinada
de planilhas em Excel e um software disponível no mercado, o Qlikview.

Qlikview:
É um software de Business Intelligence (BI), isto é, que traz à estratégia inteligência para os sistemas informacionais, e que,
integrando as informações de várias fontes de dados, possibilita sua apresentação de forma estratégica, para a tomada de
decisão.
Em Pernambuco, o Qlikview foi adquirido em 2012 com o intuito de auxiliar a realização de consultas em alta velocidade,
com dados de várias fontes de forma integrada. Essa ferramenta funciona em rede por computadores, tablets e
smartphones. Sua aplicação está ocorrendo em várias áreas do Governo, mas no que diz respeito à Secretaria Executiva de
Planejamento e Orçamento, a ferramenta tornou-se essencial para os mais diversos processos, como construção de PPA/
LOA/LDO, análise das alterações orçamentárias e a Construção de Cenários Fiscais de médio prazo. Os principais produtos
do Qlikview desenvolvidos para a SEPOC são:
a) Cenários Fiscais de médio prazo: é o principal documento em que são integradas informações do PPA, da LOA, da
Execução Orçamentária (Despesa e Receita), do Monitoramento Físico de Empreendimentos, do Detalhamento da
Ação/Subação (Sistema de Previsão e Controle dos Custos dos Projetos de Investimento Públicos) e dos Cenários Fiscais
Construídos. Com todas essas informações interligadas em uma única ferramenta, a tomada de decisão ocorre de maneira
ágil e com um grau elevado de qualidade.

b) Análise de Empenhos: produto em que são consolidados todos os empenhos realizados no orçamento do Estado.
Neste arquivo é possível analisar todas as informações relacionadas ao empenho atreladas à célula orçamentária, como:
fornecedor, dados da licitação, objeto do empenho, observações dos empenhos, empenhos reforço. Pela quantidade de
informações detalhadas acerca da execução orçamentária, esta ferramenta é muito importante para identificar as despesas
realizadas.

(Texto original elaborado pela equipe da SEPOC/SEPLAG)
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Essas ferramentas têm garantido vários avanços na gestão das políticas públicas do Estado de Pernambuco. O aprofundamento no estudo dos
custos governamentais possibilitou a elaboração de cenários fiscais mais precisos, o que foi um grande ganho para a melhoria na construção dos tetos
orçamentários, para a elaboração do PPA/LOA. Da mesma forma, os tetos
melhor desenhados contribuem, junto aos cenários fiscais, constantemente
monitorados, para uma gestão orçamentária de maior qualidade, permitindo que a quantidade de alterações orçamentárias, ao longo do exercício, seja
cada vez menor. A partir desses elementos, se tem, como principal conquista
para o Orçamento do Estado, o progresso da precisão das informações orçamentárias e financeiras para a tomada de decisão do Governo.
Nesse período, a atividade de MONITORAMENTO também avançou. Com um processo e equipe amadurecidos, a SEGES iniciou uma nova
prática que assumiu um importante papel para mitigar gargalos nas ações
prioritárias do Governo. Ao longo da execução dos ciclos de monitoramento
foram identificados entraves na execução das ações prioritárias, em especial,
a dificuldade de alguns órgãos do Estado para dar soluções aos problemas
e/ou executar suas atividades. Assim, começaram a funcionar as Câmaras
de Monitoramento, para o acompanhamento e remoção das pendências surgidas nas reuniões. Aos poucos, esta tarefa, devido a sua relevância, passou
a fazer parte das atribuições da SEGES – em agosto de 2013, os Decretos nº
39744 e nº 39748 formalizaram as Câmaras Especiais de Análise Jurídica de
Metas Prioritárias e de Análise Ambiental de Metas Prioritárias. Iniciou-se
também, o monitoramento das metas relevantes. Tais metas consistiam em
uma nova categoria de prioridade para o Governo que, mesmo não estando
previstas no Mapa da Estratégia, se tornaram necessidades emergentes do
Estado. Um exemplo se refere ao Plano de Obras de Operação da Mata-Sul,
ainda ativo para a reconstrução das cidades dizimadas no período das grandes chuvas.
O ano de 2013, em especial, foi um marco para a área, quando as apresentações montadas para as reuniões, os Cadernos de Monitoramento, e o
acompanhamento das metas prioritárias passaram a ser realizados online,
em um Painel de Controle. Essa ferramenta vinha sendo desenvolvida desde
2009 pela SEPLAG, no entanto, após um longo período de trabalho e inúmeras reuniões para entendimento das necessidades do Governo foi que se
atingiu o grau de desenvolvimento necessário para atender a tais necessidades. Antes da consolidação deste Painel, o monitoramento dos objetivos
da estratégia e de suas metas ocorria utilizando os programas e ferramentas do Excel e Power point, de forma trabalhosa, embora efetiva. A partir do
lançamento do Painel de Controle, ele se tornou a principal ferramenta de
monitoramento do Governo do Estado, tornando o processo mais dinâmico
e efetivo, aportando mais informações e dando maior qualidade para as tomadas de decisão.
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Ainda em 2013, as obras do PAC ganharam o carimbo de metas relevantes e passaram também a ser monitoradas mensalmente pela SEPLAG (obras
com valores acima de 10 milhões, sendo 67 contratos que oneram 90% dos
recursos financeiros). O início desse monitoramento representou um ganho
para a secretaria uma vez que consolidou a relação de parceria com a CAIXA,
esforço iniciado no ano anterior. Também em 2013, um grande evento marcou a relação entre o Estado e os Municípios de Pernambuco, com a criação
do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (FEM), instituído a fim de dar às prefeituras uma condição financeira que fortalecesse sua
gestão1. Para a gestão do Fundo foi criado o Comitê Estadual de Apoio ao
Desenvolvimento Municipal (CEAM), presidido pela SEPLAG e integrado
pelas Secretarias de Saúde, Educação, Cidades, Transportes, Recursos Hídricos e Energéticos, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Agricultura e Reforma
Agrária, Defesa Social, isto é, todas as áreas para as quais os recursos do FEM
poderiam ser destinados.
Em 2012, grande parte do comando geral das polícias (civil e militar)
foi renovada e novas iniciativas foram tomadas no PACTO PELA VIDA,
entre elas a reformulação do organograma das instituições (nova estrutura organizacional), transformando-as em três diretorias regionais (sertão,
agreste e metropolitana) e uma diretoria de polícia especializada para cada
força policial, diminuindo o nível de hierarquia e possibilitando um aprimoramento da comunicação. O Prêmio de Defesa Social foi reformulado, a fim
de dar um novo estímulo à ação de polícia. Na nova formatação, mesmo que
o Estado não alcançasse a sua meta, mas a taxa de criminalidade reduzisse, a
Área Integrada que tenha atingido a redução dos 12% passou a receber uma
parte do prêmio semestralmente (o equivalente a 50% ou 25%). As ações de
prevenção à violência contra a mulher também se fortaleceram nesse ano.
Desde 2007, a Secretaria Especial da Mulher assumiu a responsabilidade de
enfrentar a violência doméstica e sexista. Em 2008 foi elaborado Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e, em 2011, a secretaria
ganhou grande força com a criação de Núcleos de Estudos de Formação em
Gênero e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres nas Instituições de
Ensino Superior (IES) do Estado. Em 2012 o Enfrentamento da Violência de
Gênero contra a mulher passou a ser uma Câmara Técnica do Pacto pela
Vida, estando sempre presente nas reuniões de monitoramento do PPV, colocando foco em suas ações.
1 No ano de 2013 o valor do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – repasse feito
pelo governo federal aos municípios, referente a 22,5% do valor arrecadado com imposto de
renda e produtos industrializados (IPI) – reduziu consideravelmente. Muitas prefeituras têm
como principal fonte de recursos o FPM e, portanto, se encontravam em condições precárias
para realizar melhorias no município. Tendo, inclusive, alguns gestores, recebido as prefeituras inadimplentes e desacreditadas para a captação de novos recursos. Portanto, a medida
tomada em fevereiro de 2013, foi fundamental para dar melhores condições à gestão dos municípios do Estado. O FEM foi criado pela Lei nº 14.921 de 11 de março 2013 e pelo Decreto nº
39.200 de 18 de março 2013.
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Em termos percentuais, desde o início do Pacto pela Vida, a redução dos CVLI de mulheres foi de 20,9%. (2006-2013)

As Câmaras Técnicas do PPV foram formalmente instituídas nesse ano
(Decreto nº 38.576 de agosto de 2012), passando para seis grupos de trabalho: i) Câmara de Defesa Social; ii) Câmara de Administração Prisional; iii)
Câmara de Articulação do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria;
iv) Câmara de Prevenção Social; v)Câmara de Enfrentamento ao Crack; e vi)
Câmara para o Enfrentamento da Violência de Gênero Contra a Mulher. A
partir de todas essas ações, nesse ano, o CVLI continuou a reduzir, mesmo
que, novamente, não tenha batido a meta dos 12%.
Já em 2013, alguns programas do Governo do Estado e municipais foram incorporados ao PPV, tais como a Conciliação Comunitária para mediação de conflitos, sob a responsabilidade do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS); o Programa de Liberdade Assistida; a
Patrulha Maria da Penha etc. O Programa Atitude continuou a se aperfeiçoar
e trazer mudanças para a ação dos policiais com os usuários de drogas. A
partir de seu monitoramento no PPV foi possível criar um novo olhar das
polícias sobre o usuário de drogas, que deixa de ser visto como um criminoso em potencial e passa à vítima em potencial; necessitando, portanto, de
ser retirado da área de risco e acolhido. A ação preventiva colaborou com a
redução de CVLI entre os usuários de crack (todas as políticas de drogas do
Estado passam a ganhar maior legitimidade com a criação da Gerência Geral
de Políticas de Drogas, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos, em 2014).

“O Atitude veio mostrar que é possível desenvolver na área prevenção, estratégias focalizadas eficientes. Um dos grandes
problemas no Brasil e no mundo é pensar em estratégias de prevenção eficientes.” (RATTON, 2014)

A Figura 28, a seguir, apresenta o resultado obtido ao longo dos últimos anos pelo Estado na redução do homicídio. É possível observar como,
a partir de 2009, os esforços realizados permitiram a redução constante do
CVLI, permitindo que, ao final de 2013, Pernambuco reduzisse próximo a
38% seus homicídios (em relação ao ano de 2006). O dia 29 de abril de 2013
é um marco na história do Pacto pela Vida no Estado, foi o dia do homicídio
zero!
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Figura 28. Resultados Pacto pela Vida – Redução CVLI 2007/ 2013

Enquanto o PPV vivia o momento de amadurecimento, os demais Pactos trabalhavam a todo vapor, aperfeiçoando seus instrumentos constantemente. 2012 foi o primeiro ano completo em que os PACTOS pela EDUCAÇÃO e pela SAÚDE foram conduzidos no Estado, com as reuniões de
monitoramento, avaliações de indicadores e alcance de metas, possibilitando o amadurecimento dos mesmos e, gradualmente, mudando a cultura
interna das áreas envolvidas, buscando alinhá-las com as metas do Governo.
Vale esclarecer que, além dos Pactos, as áreas de Saúde e Educação e
os respectivos Núcleos de Gestão monitoravam também as demais metas
prioritárias do Governo referentes a essas temáticas. Na educação, as metas
se apresentavam como um grande facilitador para as mudanças nas escolas
e no corpo docente. Eram medidas de infraestrutura, aprimoramento da prática pedagógica e também de modernização.
As medidas de infraestrutura possibilitaram as obras de melhoria nas
escolas técnica e de referência, além da melhoria da manutenção das escolas
do Estado. As medidas de aprimoramento da prática pedagógica possibilitaram a revisão e melhoria da grade curricular, construindo os parâmetros
curriculares do Estado de Pernambuco, distribuídos para todas as escolas
do Estado (para todos os níveis de ensino – anos iniciais, fundamental e médio); a disseminação de boas práticas docentes, por meio de um concurso
Professor-Autor para docentes da rede estadual, em que as melhores práticas de ensino foram premiadas, compiladas e disseminadas no portal da
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Secretaria de Educação (na primeira versão do Concurso Professor-Autor,
em 2012, foram inscritos 2.026 trabalhos). Também se destacaram as metas
de melhoria na formação dos professores, com a realização de oficinas de
trabalho e a disponibilização, em cada GRE, de quatro profissionais referências, nas áreas de Português e Matemática, para apoio aos professores
das escolas. Como estímulo aos docentes das escolas de referência adotou-se
também uma remuneração diferenciada, um bônus equivalente ao décimo
quarto salário, pago anualmente, com o atingimento da meta da escola e,
consequentemente, melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação de
Pernambuco (IDEPE).
Também é relevante destacar as metas de modernização: com um alto
investimento em tecnologia (exemplos: inclusão digital para alunos – tablets
para alunos do 2º e 3º anos; notebook para professores); com o aprimoramento do ensino de línguas estrangeiras nas escolas; com o programa Ganhe
o Mundo, quando o Governo passou a oferecer aos alunos com melhores
resultados na escola, um intercâmbio de seis meses em países de língua estrangeira (inglês ou espanhol), com todas as despesas custeadas (aproximadamente 2000 alunos fizeram o intercâmbio no período de 2012 e 2013).
O Pacto pela Educação passou a avaliar os resultados das 760 escolas
estaduais de Pernambuco, bimestral e semestralmente, realizando reuniões
nas Regionais (GRE), aos moldes da reunião estratégica do Comitê Gestor
realizada na SEPLAG. Com esta iniciativa, os diretores das escolas também
passaram a se envolver diretamente com os resultados e a gestão dessa política pública. As reuniões nas Gerências Regionais de Educação (GRE) eram
(e são até hoje) realizadas com o gerente regional, analistas do Núcleo de
Gestão por Resultados e os diretores das escolas que obtiveram resultados
mais críticos nas avaliações do bimestre e na avaliação externa (semestral).
Focadas na apresentação dos principais resultados das escolas, as reuniões
possibilitam o encaminhamento das ações para correção de rumos.

Novo indicador síntese do Pacto pela Educação: o indicador síntese se torna mais simples e passa a ser a Média do
Estudante, evitando as distorções que o IPPE poderia sofrer. A média do Estudante é avaliada bimestral (avaliações internas
dos professores) e semestralmente (avaliação externa da CAED).

Uma nova ação do Núcleo de Gestão por Resultados do Pacto pela Educação foi o monitoramento mensal dos alunos com resultados mais críticos de todas as escolas do Estado. Buscavam assim, fornecer informações relevantes para
as GRE e para as Escolas, a fim de que elas dessem mais suporte a esses alunos.
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Novos indicadores de processos do Pacto pela Educação:
- Indicador de faixas de notas críticas (nº de alunos por faixa de resultado, com base na avaliação externa) – para alunos
do 3º ano.
- Indicador de participação nas avaliações externas (semestrais – realizadas pela CAED).

No Pacto pela Saúde, a construção das Unidades Pronto Atendimento Especializado (UPAE) foi o grande destaque. A partir das informações
levantadas durante as atividades de monitoramento do Pacto pela Saúde,
percebeu-se que grande parte das mortes evitáveis poderiam ser reduzidas,
mediante atendimentos especializados, nas Unidades de Pronto Atendimento. Assim, o Estado passou a dar hierarquia à criação das UPAE, centros de
atendimento à saúde que contam com consultórios e modernos centros de
apoio ao diagnóstico e exames (tendo sido criadas, até o momento, 9 unidades em todo o Estado, sendo previstas mais 6 unidades até o final de 2014).
Como incentivo aos municípios para que realizassem ações de prevenção,
e pudessem reproduzir as ações do Pacto pela Saúde em seus territórios, o
Governo criou um incentivo financeiro anual, baseado nos resultados dos
indicadores de saúde municipais. Apurando bons resultados, os municípios
passam a ter um repasse extra para a área de saúde.
Alinhado ao modelo das reuniões regionais, o Pacto pela Saúde também passou a realizar algumas ações nas Gerências Regionais de Saúde
(GERES). A Secretaria de Saúde, em 2013, realizou diversos Seminários nas
Regionais, com o intuito de aproximar todos aos objetivos da área. Gradualmente, tem se consolidado a parceria entre os atores envolvidos com os
resultados da Saúde no Estado.
Um grande marco de 2013 para as Políticas Públicas de Segurança, de
Saúde e Educação foi a institucionalização da Gestão para Resultados no
Estado (Decreto nº 39.336/2013), fixando suas diretrizes e dando a seguinte definição: “considera-se Gestão por Resultados o conjunto de conceitos e
ferramentas de gestão adotados para a obtenção de Valor Público definidos
nos instrumentos de planejamento e pactuação governamental”. O Decreto
sugeriu também que as Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo
Estadual, que prestassem serviços diretamente à população, adotassem esse
modelo. Esta foi mais uma ferramenta que buscou dar perenidade à Gestão
para Resultados em Pernambuco, sempre vinculada à estratégia central do
Governo.
Nesse momento de consolidação do Modelo, a Controladoria Geral do
Estado, após as mudanças vividas com a definição de sua estratégia, nova
estrutura organizacional, nova sede e, especialmente, nova forma de atuação

135

Todos por Pernambuco em tempos de governança: conquistas e desafios

junto a seus clientes, se deparou com o desafio de investir em sua gestão
interna e dar direcionamento à capacitação de seus servidores, a fim de
amadurecer o CONTROLE INTERNO no Estado. Para o desenvolvimento
do capital humano, intensificou-se o processo de identificação de necessidades de capacitação e a busca por parcerias para a realização de cursos com
professores referenciados em todo o Estado. A SCGE também se aprofundou
nos estudos sobre políticas de gestão de pessoas, atendendo as demandas
dos seus servidores (criação de programas como avaliação de desempenho,
recrutamento e seleção com foco na meritocracia, melhoria da comunicação
interna etc.). No campo da gestão investiu fortemente na internalização do
GesPÚBLICA dentro do órgão, criando grupos de trabalhos com a participação de todos os seus gestores, a fim de que esse conhecimento contribuísse
com a profissionalização de sua gestão.
Nesse período, todo o país viveu um grande avanço no combate à corrupção com a promulgação da Lei de Acesso à Informação (LAI) - Lei nº
12.527 de 18 de novembro de 2011 -, que regulamenta o direito constitucional
de acesso dos cidadãos às informações públicas dos três Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Para atender a esse dispositivo legal e aumentar a informação ao cidadão, a Controladoria utilizou
a estratégia de integrar o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), instruído
por essa lei, à rede de Ouvidoria, permitindo assim, que tal iniciativa tivesse,
logo de início, grande abrangência. Inicialmente, para se realizar essa junção,
a Ouvidoria passou por um diagnóstico institucional (número e capacitação
de servidores, funcionamento do sistema da Ouvidoria, eficiência dos processos de trabalho etc.), com o intuito de identificar os obstáculos que poderiam impedi-la de executar sua nova função dentro dos padrões exigidos e
praticados pela atual gestão estadual. Assim, a Ouvidoria passou a assumir
no Estado um duplo papel: o de controle interno e de controle externo (Decreto nº 39.095 de 30 de janeiro de 2013).
A Controladoria Geral do Estado, como uma das referências nacionais
em controle interno, assumiu a coordenação da 1ª Conferência Estadual sobre Transparência e Controle Social (CONSOCIAL), em parceria com as secretarias da Casa Civil e de Articulação Regional e Social. O evento objetivou
promover debate sobre os temas do acesso e do acompanhamento da gestão
pública pela sociedade, propondo ações que ampliassem e fortalecessem o
controle social, seus mecanismos de transparência e de participação.
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Outros exemplos de Sistemas desenvolvidos sob a orientação e coordenação da SCGE, iniciados em 2012 e que aportaram
agilidade e qualidade à gestão, foram:
SCGEOrienta: o Sistema tem por objetivo permitir o armazenamento, controle e publicação de orientações efetuadas
aos Gestores Públicos do Poder Executivo Estadual, voltadas à execução da despesa pública, além da padronização das
respostas.
Sistema Web regularidade: Sistema que permite a manutenção da regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira
e administrativa de todas as unidades gestoras do Governo. O Sistema tornou possível realizar a consolidação das
informações das certidões negativas de débitos de cada Órgão ou Entidade integrante do Estado, permitindo a visualização
de certidões, os respectivos vencimentos e emissão de relatórios de acompanhamento.
Sistema de Monitoramento e Análise de Riscos (SMAR): o Sistema tem por objetivo prover uma solução para automatizar
e otimizar as tarefas de monitoramento das despesas e receitas do Estado de Pernambuco, bem como fornecer meios para
a realização da análise de riscos envolvidos nos gastos do Estado, além de permitir o acompanhamento das despesas
realizadas pelas suas Unidades Gestoras (ainda em desenvolvimento – previsão de conclusão em 2014).
Sistema de Premiação – controlar a premiação de qualidade. Atende a dois prêmios: o Prêmio da SCGE – Gestão que
inova, e o Prêmio da SEPLAG – Servidor que inova.

Nos últimos anos do atual ciclo de gestão, a SCGE investiu novamente em meritocracia, adotando medidas que viabilizaram a implantação do
projeto de Gestão por Competências no órgão, a fim de aprimorar o desenvolvimento do seu capital humano. Objetivo que foi fortalecido com a mudança da estrutura organizacional, quando o status das gerências da SCGE foi
alterado para diretorias, a fim de dar maior legitimidade aos seus analistas
(Decreto nº 39.414/2013). Destacou-se a criação de uma diretoria para cuidar
da gestão do controle interno, fortalecendo a implantação do Gerenciamento
Matricial Cruzado e viabilizando o monitoramento (institucional, gerencial e
individual) de toda a SCGE, e a criação da Diretoria de Controle dos Gastos
das Setoriais, resultado da fusão da Gerência de Gestão dos Gastos Públicos
(GGGP) e Gerência das Setoriais de Controle Interno (GSCI), com o objetivo
de trabalhar a racionalização da despesa e o apoio à gestão nas unidades
gestoras. A alteração da estrutura buscou também demonstrar a disposição
da Controladoria em se adequar melhor aos novos processos produtivos,
sem a necessidade de criação de novos cargos comissionados e funções gratificadas.
Novos desafios também emergiram em 2013, em especial, o Programa
de Racionalização de Despesas Correntes (Projeto 3-ODC) de grande relevância para o Estado, em que a SCGE assumiu papel principal. Tal programa teve por objetivo reduzir as despesas do Governo em R$ 400 milhões,
a fim de que esse valor pudesse ser investido em projetos estruturadores.
Para a Controladoria, isso significou o reconhecimento de sua capacidade de
atender às demandas do Governo, graças ao preparo em que se encontrava
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para internalizar novos processos produtivos. O Projeto 3-ODC possibilitou
uma nova forma de atuação na área de racionalização dos gastos públicos
em ação conjunta aos demais órgãos do Governo, avançando no desenvolvimento da metodologia de Análise Total da Despesa (ATD) e redesenho da
metodologia do Gerenciamento Matricial dos Gastos e de Análise da Programação Financeira (APF).

A equipe do Projeto 3-ODC para a Racionalização de Despesas Correntes do Estado envolveu servidores da Controladoria
Geral do Estado (SCGE), da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e da Secretaria
de Administração (SAD).

Revendo conceitos historicamente concebidos, o Tribunal de Contas do
Estado (TCE) e a Controladoria Geral do Estado (SCGE) firmaram um Convênio de Cooperação Técnica, com o intuito de fortalecer o conceito de que as
duas instituições devem trabalhar em parceria, visando sistematizar o intercâmbio de informações de suas áreas de auditoria para o aprimoramento da
fiscalização, orientação, acompanhamento, controle e supervisão da gestão
pública estadual. Uma das ações realizadas em conjunto ocorreu durante a
elaboração do Plano Anual de Atuação Integrada (PAAI) em que o TCE participou na seleção das unidades gestoras (UG) que seriam envolvidas neste
trabalho integrado. Vale frisar que o diferencial do convênio firmado entre
as duas instituições de controle, vai além da troca de métodos, ferramentas
e práticas, integrando as experiências na concepção do planejamento tático
das ações de controle que serão realizadas de forma integrada nos órgãos do
Estado durante o ano de 2014. Aqui, se tem a quebra de um paradigma dos
órgãos de controle externo e interno: o trabalho conjunto entre eles, a partir
de um planejamento elaborado em parceria pelas duas instituições.
Um grande resultado se evidenciou com o convite do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), para que a Controladoria
passasse a ancorar o GesPÚBLICA em Pernambuco. Com essa ação a SCGE
passou a ser a instituição responsável pelo credenciamento de instituições
públicas e privadas do Estado. A profissionalização do GesPÚBLICA, na
Controladoria, é a semente de um novo modelo de gestão que incorpora
métodos e práticas da iniciativa privada aos da atividade pública. Outro
reconhecimento veio com o prêmio e.GOV, dando ao Estado de Pernambuco
o mérito por suas ações de promoção do controle social, através do Portal de
Acesso à Informação. Ainda sobre a prestação de contas e o Controle Social,
vale destacar a integração da Ouvidoria à SCGE, oficialmente, em 2013.
Nas mudanças provenientes da Lei de Acesso à Informação (LAI), a Rede
de Ouvidoria do Estado de Pernambuco assumiu as funções do Sistema
de Informação ao Cidadão (SIC), previstas nessa legislação, passando a
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subsidiar de informações provenientes da Sociedade, a Controladoria Geral
do Estado, para a melhoria da gestão nas unidades gestoras do Governo.
Assim, a Controladoria assume a presidência e secretaria do Comitê de
Acesso à Informação, sendo responsável pela gestão de todos os pedidos de
acesso à informação que chegam para o Governo do Estado.
A Controladoria Geral do Estado, hoje, celebra o alcance dos resultados
planejados e consolida a crença de que é preciso ter um olhar sempre voltado
para o futuro com responsabilidade e profissionalismo. Ainda há um conjunto de acontecimentos previstos para o amadurecimento das atividades do
órgão: a revisão de seu planejamento estratégico, o monitoramento das atividades e do cumprimento de metas; a implantação do sistema e.Controle,
que irá atender todas as suas áreas de negócio, aprimorando a agilidade e
disponibilidade da informação, dando maior capacidade e segurança aos
gestores da SCGE para a tomada de decisão. Todas as ações desenvolvidas
pela SCGE, ao longo deste ciclo de gestão, tiveram como objetivo criar uma
nova história para a Controladoria Geral do Estado, fazendo frente aos novos desafios e fortalecendo seu papel no Modelo de Gestão de Pernambuco.

e.Controle: Sistema de Apoio ao Controle Interno de Pernambuco. O sistema padroniza e centraliza as atividades
desenvolvidas pela SCGE e proporciona um controle mais rígido no planejamento e execução. Atende toda a área de
negócio da Controladoria Geral do Estado e tem o objetivo principal de aumentar a capacidade produtiva de sua equipe,
e dar agilidade à tomada de decisão.

No que tange à MODELAGEM ORGANIZACIONAL do Poder
Executivo Estadual, esta se modificou nos últimos anos, atendendo as necessidades emergentes do Modelo. Foi oficializado, dentro da Secretaria
Executiva de Desenvolvimento do Modelo de Gestão (SEDMG/SEPLAG),
o Instituto de Gestão, com a atribuição de “desenvolver instrumentos necessários à implantação e operacionalização do Sistema de Planejamento e
Gestão, no âmbito do Modelo Integrado de Gestão” (Decreto nº 37.828 de 02
de fevereiro de 2012). O Instituto veio assumir o papel principal de zelar pela
formação de capital humano, de normatizar, disseminar e propiciar inovações no Modelo de Gestão e, ainda, estabelecer um espaço de diálogo com a
comunidade da gestão pública.
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Algumas das competências da SEDMG/Instituto de Gestão – PE apresentadas no referido Decreto, encontram-se em
destaque a seguir:
I- coordenar a atuação e a avaliação periódica de desempenho dos Analistas de Planejamento, Orçamento e Gestão;
III - emitir boletins de indicadores específicos inerentes ao Modelo Integrado de Gestão;
V - desenvolver, estruturar, implementar e atualizar o Relatório de Gestão Social;
VI - documentar o Modelo Integrado de Gestão como a organização sistêmica das funções relacionadas com os
instrumentos formais de planejamento e ferramentas de gestão adotadas pela Administração Pública Estadual;
VII - promover, interna e externamente ao Poder Executivo, a aquisição, produção e fruição de matéria de cunho acadêmico,
científico ou não, produzindo e divulgando trabalhos nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública em diversos
meios, tais como periódicos, revistas, livros, congressos e outros meios assemelhados;
VIII - divulgar o Modelo Integrado de Gestão no âmbito local e nacional, inspirando e contribuindo para novas práticas na
administração pública;
XII - supervisionar a estruturação de cursos de formação e de aperfeiçoamento profissional, e as atividades de treinamento
e desenvolvimento técnico nas áreas relacionadas com a gestão pública estadual, voltados para o aprimoramento da
gestão e para a formação continuada dos Analistas de Planejamento, Orçamento e Gestão, profissionais da área e membros
da Alta Administração.

Ainda com o intuito de dar maior foco e prioridade a algumas áreas
estratégicas do Governo, uma última alteração na sua estrutura foi proposta
ao final de 2013 (Lei nº 15.225, de 30 de Dezembro de 2013), instituindo as
seguintes mudanças:
a) A Secretaria de Esportes foi extinta, passando a integrar a pasta da
Educação;
b) As Secretarias de Transportes e de Recursos Hídricos e Energéticos
foram fundidas, criando-se a nova Secretaria de Infraestrutura;
c) A Secretaria de Articulação Social e Regional foi incorporada à Secretaria de Governo;
d) A Casa Militar deixou de ser uma Secretaria para tornar-se uma
Assessoria Especial; e
e) A extinção da Secretaria Extraordinária da Copa, após a realização
do mundial.
Várias ações nesse período permitiram ao Modelo Todos por Pernambuco aprimorar-se. Muitas delas foram possíveis porque a Secretaria Executiva de Desenvolvimento do Modelo de Gestão (SEDMG), com a conclusão
dos trabalhos para definição da estratégia para 2011-2014, pôde dar maior
ênfase à sua atribuição principal, a de desenvolver e aperfeiçoar o Modelo de
Gestão do Estado. Assim, estabelece-se para a SEDMG/Instituto de Gestão,
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o papel de desenvolver novos produtos para o Modelo; aplicar, em áreas específicas de ação do Governo, a Metodologia de Gestão adotada no Estado; e
solucionar gargalos e questões recorrentes identificadas ao longo do processo de implantação do Modelo.
Uma das atividades realizadas pelo Instituto foi o lançamento da Revista Gestão PE, publicação trimestral, com o objetivo de veicular um trabalho de cunho teórico, aplicado sobre temas que envolvem a Gestão Pública. Foi realizada também, parceria com uma Instituição de Ensino Superior,
Universidade Maurício de Nassau, a fim de trazer a academia para perto do
Modelo de Gestão do Estado, para dialogar com novas ideias, referenciais
teóricos que pudessem trazer aprimoramentos para o Modelo, bem como
contribuir com a disseminação da prática da gestão pública na Academia.
Outra iniciativa de destaque se deu com a instituição do termo de cooperação técnica entre a SEPLAG e a FACEPE, a fim de formar capital humano
para atuação no Governo e fomentar o estudo da Gestão Pública fora do
ambiente governamental, através da complementação de bolsas de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado lançadas pela FACEPE, semestralmente. O
programa iniciado, em 2012, já contemplou quatro projetos de doutorado e
dois de mestrado. Assim, o Instituto de Gestão cumpre seu objetivo de promover o debate sobre gestão pública dentro e fora do Estado, e promover a
sua profissionalização.
O Instituto de Gestão assumiu também um papel fundamental no
apoio técnico a outros órgãos do Estado em processos de planejamento
estratégico, tais como: Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco (IRH);
Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe); Comissão da Verdade; Porto de
Suape; Programa Mãe Coruja; Pernambuco Participações e Investimentos
S/A (Perpart); Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores de
Pernambuco (Funape) etc. A SEDMG/Instituto de Gestão também assumiu
o papel de gerir e fornecer informações estratégicas para o Governo, sendo
responsável pela elaboração de análises conjunturais, cenarização e interrelação entre indicadores, visando qualificar os insumos para tomada de
decisão e definição da estratégia. Dessa forma, como fruto do trabalho
desta nova estrutura, novos instrumentos estratégicos foram adotados: os
Panoramas Gerais SEPLAG e os Balanços de Ação de Governo.

Panorama Geral: são análises semanais do mercado de trabalho e da economia de Pernambuco com projeções, tendências
etc., distribuídas para todos os gerentes de Governo.
Balanços de Ação de Governo – são relatórios acumulativos da transformação da realidade em áreas específicas, baseados
em indicadores de áreas de interesse do Governo (não necessariamente, as mesmas dos objetivos estratégicos). Exemplo:
indicadores IBGE, Cenário Fiscal etc.
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Na área de GESTÃO DE PESSOAS, no que tange à legislação relativa à carreira dos analistas de Planejamento, Orçamento e Gestão, duas importantes alterações foram processadas. A primeira referente à remuneração dos APOG: a Lei Complementar nº 118 de 26 de junho de 2008, que criou
a carreira, previa uma remuneração constituída por 50% da remuneração
fixa, 25% vinculada à formação continuada e 25% vinculada aos resultados
obtidos pelos analistas no ano. A alteração desta Lei (numa nova Lei Complementar nº241, promulgada em outubro de 2012) modificou o quantitativo
mínimo anual de horas de formação continuada de 80h para 60h, igualando
a carga horária à solicitada para as demais carreiras de Analistas. Modificou
também a forma de remuneração dos APOG, incorporando à remuneração
fixa os 25% destinados aos resultados obtidos pelos analistas. A nova regra
manteve os 25% da remuneração vinculada à formação continuada, mas instituiu um bônus anual, pactuado a partir da negociação de metas com os
APOG.
Mais recentemente, a carreira dos Analistas de Estado viveu uma nova
e importante mudança consequente da fase de maturidade do Modelo de
Gestão de Pernambuco. A partir da promulgação da Lei Complementar nº
267 de 3 de abril de 2014 (que alterou as LC 117, 118 e 119), os Analistas de
Planejamento, Orçamento e Gestão, Analistas em Gestão Administrativa e
Analistas de Controle Interno passaram a ser denominados Gestores Governamentais, ratificando assim o caráter estratégico da carreira para o Estado.
Essa distinção veio com o reconhecimento por parte da sociedade da importância desses profissionais para os resultados alcançados nos últimos anos
pelo Governo, quando da adoção das modernas ferramentas de gestão para
a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de suas políticas
públicas, bem como para a realização das atividades-meio, como a compatibilização entre o Orçamento e o Planejamento, transparência e prestação de
contas à sociedade, a eficiência na gestão administrativa (política de pessoal,
licitação, patrimônio etc).
Cabe ainda destacar que, em 2013, Pernambuco iniciou uma nova
frente de trabalho para desenvolver seu PLANEJAMENTO A LONGO
PRAZO, o projeto Pernambuco 2035, com o objetivo final de promover a
convergência da sociedade e dos futuros Governos em torno de grandes
prioridades estratégicas para o Estado e contribuir para a continuidade e
sustentabilidade do atual ciclo de crescimento e melhoria social de Pernambuco no médio e longo prazo. Esse projeto consolida uma nova cultura para
o Estado, em que o olhar estratégico do Governo está sempre presente para
as tomadas de decisão. Desde o início da atual gestão do Estado, a visão
de futuro e as abordagens estratégicas presentes nas ações do Governo permitiram o desenvolvimento do Estado de Pernambuco (o crescimento econômico, a melhoria da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança
pública etc.). Os resultados no Estado não se deram por acaso, mas seguiram
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uma programação. E o projeto Pernambuco 2035 vem consolidar os avanços
alcançados. Novamente o Governo do Estado olha para frente e decide o que
irá realizar, quais serão as prioridades nos anos vindouros, num planejamento de longo prazo, colocando todas as ferramentas de gestão desenvolvidas,
que desenharão uma nova realidade para todo o Estado, à disposição dos
gestores públicos e da sociedade pernambucana.
Este capítulo se propôs apresentar alguns eventos que marcaram a história do Modelo de Gestão Todos por Pernambuco, entre eles o seu reconhecimento, mediante a premiação por instituições de referência nacional
e internacional. Também se destaca a disseminação do Modelo para as municipalidades, que passam a reproduzir as boas práticas de gestão nas prefeituras do Estado. Neste período várias ferramentas inovadoras de gestão
orçamentária, controle interno e monitoramento começaram a funcionar plenamente (Qlikview; Painel de Controle; e.Controle etc.), dando maior eficiência e excelência ao Modelo de Gestão. O Pacto pela Vida já apresenta marcas
de seu enraizamento no Estado, como um modelo de Política Pública Estadual, e os Pactos pela Educação e pela Saúde amadurecem e, gradualmente,
ganham espaço nas Secretarias de Estado e na agenda dos atores envolvidos.
A carreira dos analistas se desenvolve, ganhando o reconhecimento por seu
caráter estratégico para o Estado, e passam a ser denominados Gestores Governamentais. Esse período se encerra com um importante avanço no modelo de gestão com a incorporação da perspectiva de longo prazo na agenda
estratégica, o que, além de suprir uma lacuna anteriormente identificada,
irá, certamente, contribuir para transformar o (até então) projeto de Governo
num verdadeiro projeto de Estado.
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Mudar é difícil, mas é possível.
Paulo Freire
A experiência recente de Pernambuco na implantação de um novo modelo de governança para o Estado reforça o momento peculiar da história
da Administração Pública Brasileira caracterizado, inicialmente, pela relevância que o tema gestão pública vem ganhando em diversas agendas.
Em primeiro lugar e, ainda que curiosamente, na agenda do próprio setor
público, parece que, finalmente, a Administração Pública descobriu a gestão
pública e os governos descobriram a governança! Chama a atenção a quantidade e a qualidade das inovações experimentadas em distintas esferas e
poderes. Também no meio empresarial é crescente a percepção por parte dos
empresários de que a boa gestão pública cria condições favoráveis ao desenvolvimento dos negócios. E, objetivamente, o setor vem apoiando iniciativas
de fortalecimento institucional do Estado.
Entretanto, o cerne das relevâncias antes mencionadas é a importância que a gestão pública vem assumindo no ambiente político. O político
tradicional normalmente optava, ao prestar contas, por exibir obras de infraestrutura, projetos sociais etc. Entretanto, uma nova geração de políticos
considera que é a boa governança, a gestão eficiente, preocupada com a qualidade do gasto, a gestão orientada para resultados, participativa e transparente, que viabiliza as promessas de campanha com resultados concretos.
Esta nova percepção faz a diferença.
Outra característica deste momento peculiar é a tendência de consolidação de uma nova geração de reformas da Administração Pública, que
tem como marca distintiva o novo protagonismo assumido pelos estados da
federação. Historicamente, as políticas de gestão pública nos estados brasileiros se pautaram por aquelas desenvolvidas pela administração federal.
Assim foi durante o Estado Novo com a implantação dos daspinhos1 nos estados; durante o regime militar com a adoção da lógica descentralizadora e
sistêmica do Decreto-Lei 200 de 25 de fevereiro de 1967 nas administrações
estaduais; e com a replicação dos princípios preconizados no Plano Diretor
1 O governo federal criou o DASP (Departamento de Administração do Serviço Público) que
por sua vez forçou a instalação dos daspinhos nas administrações estaduais.
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da Reforma do Aparelho do Estado, a primeira reforma sob regime democrático, durante os anos FHC. Entretanto, nos últimos tempos, novas dinâmicas
têm surgido sem correspondência direta com a experiência federal – revelando muito mais uma lógica de inovação e desenvolvimento de capacidades do
que de mimetismo ou imposição federal. E - o mais importante - acontecem
e são reproduzidas em outras realidades estabelecendo um novo padrão de
reformas que tem como característica marcante o compartilhamento de conhecimento em perspectiva federativa. Nesse sentido, vale destacar o papel
absolutamente relevante exercido pelo CONSAD e COSEPLAN, Conselhos
que reúnem os Secretários Estaduais de Administração e Planejamento e que
têm contribuído para a disseminação e intercâmbio de experiências estaduais e para a consolidação do tema na agenda nacional.
Uma primeira onda dessas novas dinâmicas está relacionada à forma
como os estados vêm enfrentando a crise fiscal. Primeiramente, nos idos dos
anos 90 e início do século XXI, a partir da Lei Kandir2, da renegociação de
dívidas dos Estados com a União, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
e do Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados
Brasileiros (PNAFE), reproduziu-se o padrão caudatário das orientações
federais – principalmente devido ao caráter bem-sucedido do PNAFE que
logrou implantar nos estados o mesmo padrão de fortalecimento das instituições fiscais (em termos de processos, estruturas e qualificação de recursos
humanos e tecnologia da informação) aplicado à administração federal nas
décadas de 80 e 90, a partir da criação da Secretaria do Tesouro Nacional.
Essa onda inicial estava pautada por um modelo de ajuste fiscal contabilista
orientado para gerar superavit primários baseados na repressão fiscal (corte
linear de despesas) e aumento de arrecadação baseado na elevação da carga
tributária e, secundariamente, em medidas de incentivo à arrecadação (combate à sonegação, remuneração variável, TIC etc.).
Contudo, foi num segundo momento que os estados inovaram em relação à administração federal, introduzindo políticas, abordagens e instrumentos relacionados à gestão da despesa (análise dos padrões de evolução
e comportamento para redução dos custos unitários e globais conforme a
destinação) e da receita (mediante revisão de processos de gestão tributária/
fazendária). Metodologias tais como a gestão matricial da despesa e da receita, desenvolvida pela empresa de consultoria Instituto de Desenvolvimento
Gerencial (INDG), introduzidas por modelos também inovadores de fomento de políticas de gestão (via Movimento Brasil Competitivo, por exemplo),
foram fundamentais para mudar o paradigma da repressão fiscal típico da
administração federal (voltado à geração de superavit para fazer face ao serviço da dívida) para algo mais próximo à geração de ganhos de eficiência e
2 A Lei Kandir (Lei complementar nº87 de 13 de setembro de 1996) dispõe sobre o imposto
dos estados e do Distrito Federal, nas operações relativas à circulação de mercadorias e serviços. A lei Kandir isenta do tributo ICMS os produtos e serviços destinados à exportação.
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eficácia fiscal (voltado ao aumento da capacidade de investimento). Estas
inovações foram essenciais para o enfrentamento dos efeitos da crise de 2008
sobre a economia dos estados (queda de arrecadação, esgotamento fiscal e
endividamento).
Uma segunda onda das novas dinâmicas estaduais compreende um
campo difuso de políticas de gestão, diferentemente do foco fiscalista,
envolvendo planejamento, modernização de estruturas e processos, parcerias, gestão de pessoas, governo eletrônico, compras governamentais e
atendimento ao cidadão. Diferentemente da gestão fiscal, que era uma linha
dominante nas políticas de gestão federais e dispunha de instrumentos de
fomento bem estruturados (PNAFE) e forte indução – via Conselho Nacional
de Política Fazendária (CONFAZ) etc., a influência da administração federal
sobre os estados estava relacionada à propagação de ideias da nova gestão
pública – fundamentalmente a partir da agenda proposta pela reforma de
1995, do então Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
e, posteriormente, do PNAGE3. O caráter de direcionamento da administração federal nessa segunda onda foi residual por diversos fatores: a grande
influência do CONSAD e COSEPLAN no desenho do PNAGE; a ausência
de uma agenda federal a ser imposta; e o caráter fortemente mobilizador e
inspiracional do PNAGE, permitindo que os estados dele se apropriassem
como melhor lhes aprouvessem – embora uns tenham feito melhor uso que
outros e embora a implementação física tenha ficado abaixo do esperado, os
efeitos sistêmicos foram muito positivos, principalmente no que se refere à
disseminação de inovações gerenciais.
Não obstante, essas ondas de inovações gerenciais deixaram questões
que clamam reflexão: em que extensão estes avanços são significativos, em
termos do estado da arte? Em que extensão são coerentes, compreendendo
um conjunto integrado de políticas de gestão pública? Em que extensão geraram consequências em termos de fortalecimento institucional, direcionamento institucional para resultados e, fundamentalmente, resultados efetivos de desenvolvimento? A relevância destas questões é que o cenário atual
requer atuações e resultados superlativos tendo em conta: a) os efeitos da
crise de 2008 e as dificuldades da retomada do crescimento; b) as manifestas
insatisfações da população com a qualidade dos serviços e políticas públicas;
c) os eventos mobilizadores, tais como copa do mundo, olimpíadas e outros;
d) riscos de colapso da infraestrutura e outros gargalos do desenvolvimento.
À guisa de conclusão, este capítulo final busca elaborar um panorama
das políticas de gestão pública nos estados brasileiros, a partir do vasto
3 O Programa de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE é coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e
tem como objetivo geral modernizar a Administração Pública dos Estados e do Distrito Federal, mediante a integração das funções planejamento, orçamento e gestão, visando à melhoria
da prestação de serviços para atender as demandas da sociedade.

149

Todos por Pernambuco em tempos de governança: conquistas e desafios

repertório temático adotado, explorando suas potencialidades, avanços obtidos e desafios a enfrentar visando a sua consolidação.
No tema formulação de agendas estratégicas de governo, superado o
estágio embrionário dos Planos Plurianuais (PPA), orçamento e gestão por
programas, alguns estados passaram a adotar formulações com perspectiva
de longo prazo baseada em estudos de cenários, construção de mapas estratégicos com indicadores e metas, definição de carteira de projetos, mas com
dificuldades de integração entre o orçamento e o plano e pouca ênfase no
desdobramento baseado em contratualização. Outros optaram por formulações apenas setoriais (para algumas unidades de governo sem uma estratégia central).
No que diz respeito à necessidade de fortalecer a capacidade de implementação, em especial nos temas processos, modelagem organizacional e
gestão de pessoas ainda prevalece o estágio intermediário caracterizado pela
falta de alinhamento da estrutura implementadora, dificuldades no estabelecimento de parcerias e otimização do modelo de gestão. Sobre o alinhamento, conforme mencionado no parágrafo anterior, a utilização de mecanismos
de contratualização de resultados e de parceria com atores externos é baixa.
Os modelos de gestão ainda se limitam à revisão de processos orientados
para a desburocratização/simplificação administrativa, a arranjos institucionais que privilegiam as estruturas das áreas de planejamento, fazenda
e coordenação central (Secretarias de Governo e Casa Civil), a mecanismos
de integração, transversalização e coordenação governamental (conselhos,
câmaras etc.), e a avanços nos sistemas de gestão de pessoas baseados em
iniciativas de automatização de folhas de pagamento, revisões pontuais da
política de RH e programas de capacitação nem sempre orientados para o
alinhamento de competências.
Nos temas Monitoramento, Avaliação, Controle Interno e Social, verifica-se um estágio de baixa integração entre as áreas. Há avanços na sistemática de Monitoramento e Avaliação (M&A) baseados no uso intensivo de
TI, em reuniões semanais ou mensais de acompanhamento físico-financeiro
dos projetos prioritários, mas, a avaliação, em especial, apresenta-se deficitária ao não tratar com a devida clareza os resultados, pondo demasiada
ênfase em indicadores e metas de esforço. Em relação ao controle interno, os
sistemas de controle permanecem focados na conformidade com iniciativas
pontuais de controle de desempenho, na adoção de códigos de ética e de
conduta. O controle social é promovido essencialmente via portais de transparência e relatórios de gestão, de forma ainda muito passiva.
O caminho da consolidação das políticas de gestão pública nos estados
brasileiros passa por sua aplicação de forma mais abrangente, tanto em relação ao conjunto de órgãos e entidades do Estado, quanto em termos de áreas
temáticas de políticas públicas finalísticas, e também no que toca aos temas
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A estratégia governamental deve adotar perspectiva de longo prazo,
cenários, alinhamento entre metas mobilizadoras e programas e entre programas e organizações implementadoras por meio de pactuação abrangente
e Sistemática de Monitoramento & Avaliação intensiva e seletiva. Um modelo de gestão deve incluir parcerias (PPP, OS, OSCIP), avançar em termos
de integração de processos administrativos, otimização da logística macrogovernamental (instalações, comunicações etc.), adotar a gestão estratégica
de RH incluindo remuneração variável, planejamento da força de trabalho,
alinhamento de competências, avaliação de desempenho (resultados grupais
e institucionais), certificação e programas de desenvolvimento de liderança.
E isto deve abarcar o governo como um todo.
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do ciclo de gestão: estratégia, orçamento, contratualização, M&A, processos,
estrutura, pessoas, TIC.

A experiência de Pernambuco com a implantação do Modelo de Gestão veio cumprir importante lacuna no campo da gestão pública estadual e
vem se tornando uma referência no País e repercutindo também no cenário
internacional por introduzir elementos fundamentais que caracterizam a boa
governança pública: adoção de uma estratégia com os atributos de centralidade, construída a partir de um processo de interlocução intensiva com atores sociais segundo cortes regionais; caráter orientador para o Governo como
um todo; e alinhamento do orçamento com o plano, com desdobramento e
estabelecimento de prioridades (Pactos).Trata-se de uma iniciativa de qualidade em vias de institucionalização e portadora de desafios singulares.
No caso dos componentes ligados ao ciclo de gestão, o destaque positivo se dá no fortalecimento da cultura de gestão orientada para resultados,
que apesar de iniciada no período anterior, não chegou a criar raízes nem assumir o protagonismo atual. É perceptível a relevância dada ao tema gestão
pelo atual Governo, em especial, à disciplina estratégica, que tem como marca distintiva a liderança exercida diretamente pelo Governador que, desde a
posse, concentrou seus esforços na realização do seu Programa de Governo.
A preocupação com a continuidade do Modelo de Gestão também se
destaca positivamente. Nesse sentido, a Lei Complementar Nº 141/2009 formaliza sua criação e seus mecanismos de operacionalização. Outro aspecto
importante é a formação e desenvolvimento de equipes de apoio e coordenação (nas pastas do Planejamento e Gestão, Fazenda, Administração e Controle Interno) e das secretarias gestoras dos Pactos. Em que pese a relevância
do papel do Governador, a continuidade da implementação do processo de
mudança pressupõe o fortalecimento institucional das instâncias de governança do Modelo e da administração estadual como um todo.
Entretanto, ainda que a experiência retrate uma gestão tipicamente
orientada para a estratégia (com participação da sociedade, centralidade e
orientadora para o Governo como um todo) e tenha atingido um estágio de
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maturação, é preciso perseverança para que se consolide com maior robustez. Na área da formulação estratégica, resta o desafio de avançar na perspectiva de longo prazo, embora esteja em curso desde o final de 2013, o Projeto
Pernambuco 2035. Outra possibilidade de aperfeiçoamento diz respeito à
ampliação do uso e gerenciamento mais intensivo de indicadores de impacto.
Merece destaque o caráter participativo do Modelo com a experiência dos Seminários Regionais. Por um lado, o processo de Diálogos com a
Sociedade representa um passo de abertura e permeabilidade do Governo
e da administração estadual. Por outra, demanda novas institucionalidades
que amplifiquem o capital social para que haja uma efetiva compreensão sobre as decisões e prioridades definidas. A qualidade da participação envolve
investimentos tanto no desenvolvimento de capacidades do Estado quanto
da Sociedade. Mas a experiência deixa, sem dúvida, como legado positivo,
a introdução de uma nova cultura gerencial baseada no envolvimento da
cidadania na construção e no controle (social) da estratégia de Governo. É
certo que eleições livres, em regimes democráticos, asseguram aos governantes eleitos o direito e o dever de governar. Entretanto, processos participativos de construção e priorização de estratégias aumentam o grau de
comprometimento da população e, por seguinte, a legitimidade das agendas
contribuindo para o aumento da confiança do cidadão em relação ao poder
público. Ajuda a transformar projetos de governo em projetos de Estado e da
sociedade, configurando, dessa forma, uma nova maneira de governar - não
apenas para, mas com a sociedade.
Outro desafio em curso é o desdobramento e alinhamento setorial, no
sentido de que os órgãos do Estado, em seus planos específicos, se alinhassem à estratégia central do Governo e aperfeiçoem sua gestão interna (melhorias de processos, estruturas, gestão de pessoas, tecnologia da informação
etc.). O Modelo de Gestão ainda está concentrado na Secretaria de Planejamento e em algumas secretarias do núcleo central de Governo, embora, com
a criação dos Pactos pela Vida, Saúde e Educação, esteja chegando de forma
seletiva às secretarias finalísticas.
Em todo caso, é inegável que a estratégia de implantação de um
modelo de governança para resultados a partir do centro do Governo foi
uma possibilidade bem constituída no caso pernambucano4. Esta foi, sem
dúvida, uma forma engenhosa de marcar o início de um promissor processo
de melhoria da governança no Estado. E neste ponto reside outro importante
desafio do Modelo de Gestão: o envolvimento direto do Governador. É
fundamental distinguir, nesse sentido, o duplo papel do Governador.
4 O modelo de gestão implantado no Estado de Pernambuco caracteriza-se pela integração
das atividades de planejamento, orçamento, monitoramento e intervenção, com forte liderança do Núcleo Central de Governo, presidido pelo próprio Governador. (ALESSANDRO et al,
2014).
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Primeiramente, na qualidade de líder político e executivo de Governo, ele
foi inegavelmente o líder do processo de melhoria da governança, provendo
o devido direcionamento e suporte intra e extragoverno para que esse
processo se estabelecesse – e isto se aplica à introdução de qualquer processo
de melhoria da governança. Segundo, e, neste caso, não menos importante,
como ativo partícipe direto do processo, atuando de forma decisiva, em
particular, no monitoramento e avaliação. É certo que a alternância no poder
traz desafios de continuidade. Mas também pode trazer novas possibilidades
de exercício da liderança de forma funcional à consolidação do Modelo.
Pernambuco aceitou e enfrentou o desafio de realizar uma grande mudança e, nesta empreitada, alcançou muitas conquistas. Em se tratando dos
processos induzidos de transformação institucional para melhoria da governança, isto já qualifica a experiência pernambucana como distinta. Primeiramente, porque o padrão dominante é a inércia e o engolfamento das lideranças pelas regras institucionais vigentes – impondo acomodações e uma
infindável sequência de justificações do fracasso ou da omissão. Segundo,
porque nem todas as iniciativas de mudança para melhoria da governança
rendem resultados de desenvolvimento, em especial num curto espaço de
tempo. Iniciativas e resultados formam um binômio aparentemente simples
que caracterizam os reformadores.
Após oito anos de muito trabalho, de mudanças significativas na estrutura do Governo do Estado, de direcionamento estratégico claro, a sociedade
pernambucana experimenta os benefícios deste Modelo e se prepara para ser
o exemplo de uma experiência exitosa nacional e internacionalmente.
Oxalá esta história esteja apenas começando!
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Todos por Pernambuco em tempos de governança: conquistas e desafios
apresenta a construção e os elementos de um Modelo de Governança para
Resultados, implementado pelo Governo do Estado desde 2007. A
narrativa mostra a evolução do Modelo de Gestão e os motivos pelos quais
ele tem possibilitado que Pernambuco se destaque por seus resultados
nos cenários nacional e internacional. Alinhado às boas práticas da
administração pública contemporânea, o Governo de Pernambuco
garantiu a definição de uma estratégia sólida, coerente, focada e legítima
para o Estado, tornando-se um direcionador para toda a administração
pública estadual.
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