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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisa a implementação do Programa Gestão Orientada para 
Resultados - GEOR, no período de 2008 a 2014, no Estado de Alagoas, pautado nas 
premissas do novo gerencialismo público, estimulado no bojo das reformas 
administrativas do Estado Brasileiro, desde a década de 90.  A GEOR é decorrente 
do movimento da Nova Gestão Pública com o objetivo de reestruturar a administração 
pública na perspectiva do controle e monitoramento dos resultados voltados para a 
melhoria das condições sócio econômicas da população. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória de natureza qualitativa, tendo utilizado como instrumento de coleta de 
dados um questionário com questões fechadas e abertas e entrevistas com 
informantes chave, selecionados pelo critério de participação na implantação e da 
implementação do programa no estado de Alagoas. Utilizou-se também da análise 
documentos institucionais que orientam o programa. A análise dos dados triangulados 
e confrontados geraram resultados que possibilitam inferir a existência de um conjunto 
de fatores que interfere na implementação do programa no estado, chamando atenção 
para a ausência de análises de sua viabilidade em face da escassez de recursos 
financeiros, da estrutura administrativa inadequada, da baixa capacitação do corpo 
técnico, da falta de integração entre os diferentes setores do estado bem como dos 
instrumentos de gestão do programa, além de questões culturais, que reforçam 
posturas de resistências dos técnicos em relação à mudanças no modus operandi da 
administração pública. Estes resultados favorecem a identificação de nós críticos que 
requerem o pensar e agir estratégicos para buscar alternativas capazes de 
minimizarem possíveis embates ou constrangimentos na implantação plena do 
programa de Gestão Orientado para Resultados no Estado de Alagoas.  
 
Palavras-chave: Gestão Orientada para Resultados. Administração Pública. 
Reforma. Gerencialismo. Planejamento. 
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ABSTRACT 
 
 

This research analyzes the implementation of the Management for Results Program, 
from 2008 to 2014, in the state of Alagoas, guided for premises of the new public 
managerialism, stimulated in the midst of the administrative reforms of the Brazilian 
State since the 90s. The GEOR is due to the movement of New Public Management 
in order to restructure the public administration in the perspective of controlling and 
monitoring the results aimed at improving the sócio-economic conditions of the 
population. This is an exploratory research of qualitative nature, that has used as data 
collection instrument a questionnaire with closed-ended and open-ended questions 
and interviews with key informants, selected by a participation criterion at the program 
deployment and implementation in the state of Alagoas. It was also 
analyzedinstitutional documents that guide the program. The analysis of triangulated 
and compared data provided results that can infer the existence of a set of factors that 
interfere with the program implementation in the state, calling attention to the lack of 
analysis of their viability in the face of the financial resources scarcity, inadequate 
management structure , low training of staff, the lack of integration between the 
different state sectors as well as program management tools, and cultural issues that 
reinforce the technical resistance of attitudes toward changes in the modus operandi 
of public administration. These results favor the identification of critical nodes that 
require strategic thinking and stratetic acting to seek alternatives that minimize 
possible conflicts or constraints on full implementation of the Management for Results 
Program in the state of Alagoas. 
 
Key-words: Managing for Results. Public administration. Reform. Managerialism. 
Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Novos valores, hábitos e atitudes são frequentemente incorporados na 

sociedade, na qual as condições econômicas, sociais e políticas mudam, cresce o 

número de inovações tecnológicas, assim como mudam as condições climáticas, 

ambientais, demográficas, dentre outras (MARINI, 2008). Da mesma forma, a 

administração pública também passa por transformações, a exemplo do que tem 

acontecido na administração pública brasileira, na qual vêm sendo introduzidas 

transformações marcantes ao longo do último século, em geral motivadas por crises 

políticas, as quais os governos vêm respondendo com movimentos de reforma, que 

traduzem o momento político e o modo como o Estado se posiciona em relação à 

sociedade e ao processo produtivo (FADUL; SILVA, 2009). 

Considera-se reforma na administração pública quando as instituições públicas 

progressivamente mudam suas práticas de gestão, em diferentes contextos espaciais 

e temporais sob a guarda de diferentes escopos e valores (SECCHI, 2009). Nesta 

perspectiva, a administração pública é conduzida por modelos que representam o 

grau da intervenção do Estado a fim de atingir os diferentes objetivos orientados pelos 

modelos propostos em cada período.  

Ainda segundo Secchi (2009), cada modelo apresenta limitações diferentes, 

uma vez que são desenvolvidos para a resolução de conflitos também distintos, 

porém, pertinentes à sua época, assim como pode apresentar fragmentações. São 

exemplos deste modelos, observados desde as ultimas décadas, do século passado, 

o modelo da Administração Pública Gerencial (APG), o de Governo Empreendedor 

(GE),Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR) e o de Governança 

Pública (GP) decorrentes do movimento denominado de Novo Gerencialismo Público 

(NGP).  

A reforma gerencial do Estado foi inspirada no modelo adotado em outros 

países, em especial Reino Unido e Estados Unidos, que tiveram um enfoque maior na 

nova gestão pública em 1979, na era Thatcher, e em 1979, com Ronald Reagan, 

respectivamente. No Brasil, Bresser Pereira (1998) aponta duas gerações de reforma, 
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a primeira na década de 80 e a segunda na decada de 90. Na primeira, a questão 

primordial era o ajuste estrutural macroeconômico, que representava o ajuste fiscal, 

liberalização comercial e liberalização dos preços, já a segunda geração objetivou a 

reforma da adminstração pública aplicando os princípios e práticas da nova gestão 

pública, sem se dissociar totalmente da busca pelo ajuste estrutural. 

Este modelo de gestão, originado na teoria administrativa moderna incorpora a 

linguagem e ferramentas da administração privada e ganhou força na administração 

pública brasileira, com o objetivo de gerar eficiência, equilíbrio fiscal e oferecer 

melhores bens e serviços à população para aumentar o nível de bem estar (SECCHI, 

2009) e tem como marco oficial a publicação do Plano Diretor da Reforma do Estado 

– PDRAE em 1995 (BAGATTOLLI, 2009). Após a implementação do Plano, de acordo 

com Ramos e Vieira (2015), a gestão pública em todos os níveis – União, estados e 

municípios – foi estimulada a implementar programas e práticas orientados por 

parâmetros teóricos de desempenho, gestão de processos e controle de resultados. 

A literatura internacional sobre o tema é vasta: Osborne (1993), Rabell e Portillo 

(1996), Osborne e Plastrik (1998), Moynihan (2005, 2006), Kiregyera (2007), Araújo 

(2009), Siddiquee (2010), Lassibille et al (2010), Plata (2011) e Childress et al (2011) 

são alguns dos trabalhos que tratam da experiência da reforma em outros países. 

Assim como a reforma do Estado brasileiro é foco de diversos estudos como os de 

Bresser Pereira (1996, 1998a, 2001, 2005), Martins (2000), Diniz (2001), Garces e 

Silveira (2002), Behring (2003), Paula (2005), Nader (2005), Abrucio (2007), Lemos 

(2007), Marini (2008), Fadul e Silva (2008), Bagattolli (2009), Rezende (2009), Ferreira 

(2009) entre outros. Da mesma forma, a América Latina e as suas nações integrantes 

também foram foco de análise de Marini (2002), que junto às referências acima citadas 

serviram de base teórica para a realização desta pesquisa. 

A administração pública brasileira desde a sua institucionalização nos moldes 

burocráticos no início do século XX vem mantendo, ao longo de sua história, um traço 

característico: sucessivas reformas administrativas, a fim de demonstrar à sociedade 

um novo estilo de governo, em geral, uma proposta de reforma é a primeira ação 

empreendida por cada início de uma nova gestão de governo (FADUL; SILVA, 2008). 

Analisando a evolução histórica da administração pública brasileira, Brulon, Ohayon 
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e Rosenberg (2012) verificam que o Brasil passou pelo patrimonialismo, burocracia e 

modelo gerencial, mas não de forma linear, tendo, antes de ingressar no processo de 

reforma gerencial, passado por pequenas reformas administrativas que lhe deram 

base para o gerencialismo. Contudo, os autores inferem que a reforma do Estado, 

proposta em 1995, não foi concluída por diversos motivos, desde a falta de autoridade 

para impô-la em todos os setores da administração pública, até o embate entre o 

controle requerido pelas agências fiscalizadoras e a busca do desempenho exigida 

pela própria reforma. Conforme Lemos (2007), as iniciativas de reforma da 

administração pública foram protagonizadas pelo governo federal e daí transferidas 

aos estados, por imposição – nos regimes autoritários e por inspiração – no período 

democrático. No entanto, hoje vivencia-se a primazia das reformas nas 

administrações estaduais embora o processo de modernização dos estados 

subnacionais ainda é pouco pesquisado.  

Os artigos de Ibañez et al (2001) e Sano e Abrucio (2008) analisam a 

experiência das organizações sociais da saúde em São Paulo, focando no 

desempenho das organizações à luz do gerencialismo e Sant’anna e Vaz (2010) 

investigaram a relação de liderança e competências do gestor público no contexto da 

Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR) para o estado de Minas 

Gerais e do Rio de Janeiro. Após o choque de gestão em Minas Gerais em 2007, o 

modelo de Gestão por Resultados tem sido implantado em vários governos estaduais 

e municipais, dentre eles Alagoas, Pernambuco e Sergipe, os quais foram o objeto de 

estudo de Monteiro (2014). 

Essa estratégia foi implementada em diferentes graus e com diferentes 

metodologias, pois não existe uma forma rígida e única de se adotar a GEOR, visto 

que as medidas variam de acordo com o objetivo do governo e do contexto a qual está 

inserido. O modelo contempla um conjunto de procedimentos para a administração 

pública melhorar a forma como o governo é visto pela sociedade e como ele funciona, 

portanto é imprescindível a reformulação do planejamento, orçamento e a elaboração 

de resultados que devem ser orientados para os resultados esperados pelos governos 

(WALTERS; ABRAHAMS; FOUNTAIN, 2003).  
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Por se tratar de um projeto de grande porte e projetado por técnicos e 

especialistas da área de gestão pública, baseando-se em evidências de projetos 

anteriormente implantados em outros estados e que apresentaram um nível 

razoavelmente satisfatório de aceitação e de melhoria de vida da comunidade 

assistida, o estado de Alagoas fez opção por implantar o modelo de Gestão por 

Resultados. 

No Estado de Alagoas, locus desta pesquisa, a implantação do modelo de 

GEOR surge no bojo do programa de modernização da gestão do estado de Alagoas, 

iniciado em 2007 e tem como objetivo elevar os índices socioeconômicos e a 

erradicação da miséria a partir do ajuste fiscal. Segundo Monteiro (2014), as áreas da 

saúde, educação, segurança pública, gestão e infraestrutura foram privilegiadas, e o 

programa foi estruturado em seis áreas de resultados, com 26 (vinte seis) projetos 

estruturantes e 26 (vinte seis) projetos setoriais envolvendo 13 (treze) Secretarias de 

Estado. 

Esta pesquisa busca então responder: Como se deu o processo de 

implmentação da GEOR no Estado de Alagoas e quais os fatores que obstaculizam 

e/ou proporcionam a obtenção dos resultado pretendidos?   

Esta pesquisa propõe-se analisar o modelo implantado em Alagoas 

identificando se este atendeu aos prícipios básicos da GEOR, a exemplo da: (i) 

adoção de projetos prioritários e do mapa estratégico (missão, metas, objetivos e 

estratégias); (ii) a implementação de orçamento, contabilidade e gestão orientado 

para resultados tendo em vista viabilizar as estratégias, metas e objetivos,(iii) o 

dimensionamento dos custos e (iv) o monitoramento do desempenho. 

Partiu-se dos pressupostos de que os principais obstáculos enfrentados para 

implementação são decorrentes da resistência a mudanças por parte dos servidores 

e da falta de capacitação destes como também apontado por Araújo (2009). Da 

mesma forma que a ausência de um adequado treinamento em planejamento 

estratégico e um falho mecanismo de monitoramento e avaliação afetam 

negativamente a estratégia de GEOR, visto que, segundo Wholey (2001), a 

implementação eficaz do modelo depende desses aspectos. Os fatores que facilitam 



17 
 

 

se localizam no plano da decisão do governo no âmbito central do governo, o que 

confere legitimidade a proposta, ainda que não garanta por si só sua efetivação.   

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a implementação do modelo da 

GEOR no Estado de Alagoas, no período de 2007 a 2014, a partir da percepção dos 

gestores envolvidos neste processo, identificando os fatores facilitadores e 

dificultadores, bem como os principais desafios apontados por eles para a efetivação 

do programa no Estado. 

Espera-se que esta pesquisa contribua para com a discussão sobre os desafios 

da implementação de modelos e programas de reformas dos estados subnacionais 

da federação brasileira, ao investigar a implementação da GEOR no estado de 

Alagoas, a partir da experiência no âmbito de Secretaria do Planejamento e do 

Desenvolvimento Econômico – SEPLANDE, condutora do processo no âmbito 

estadual. Busca, portanto, fomentar a discussão sobre os propósitos e limites da 

administração pública brasileira no contexto de sua modernização, ao ampliar a 

reflexão acerca das estratégias e desafios na implementação do programa especifico 

da GEOR. 

 

 

1.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa tem como foco a análise da implementação do programa GEOR 

no estado de Alagoas. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório de natureza 

qualitativa, utilizando-se de entrevistas com informantes chave e de pesquisa 

documental, no período compreendido entre 2007 e 2014, por considerar,  com base 

na pesquisa documental, ser este o período em que inícia-se e implementa o 

Programa Gestão Orientada para Resultados no Estado. 
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As características exploratórias nesta pesquisa são justificadas devido ao fato 

do tema pesquisado ser pouco explorado em Alagoas. O estudo de autoria de Silva 

(2010) sobre a experiência deste programa no Estado de Alagoas, foca na análise 

documental e principalmente na percepção do autor da pesquisa, sobre o processo 

de sua implmentação por ter vivenciado o processo de implementação, como técnico 

do estado, comparando com outras diferentes tentativas de reforma da gestão pública 

do Estado de Alagoas em diferentes períodos de gestão governamental. 

Este estudo pretende, analisar este processo de implementação da GEOR em 

Alagoas na perspectiva dos diferentes atores que vivenciam a experiência de 

implementação deste programa, buscando identificar o significado e a 

intencionalidade que atribuem ao programa bem como os obstáculos e oportunidades 

por eles enfrentados. Segundo Minayo (1992, p.10):  

A metodologia qualitativa é aquela que incorpora a questão do 
significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações 
e às estruturas sociais. O estudo qualitativo pretende apreender a 
totalidade coletada visando, atingir o conhecimento de um fenômeno 
histórico que é significante em sua singularidade. 

Para Gil (2002, p. 34), o objetivo do estudo da pesquisa descritiva é identificar 

as características de um determinado fenômeno, buscando obter opiniões, atitudes e 

crenças de uma população.  

Além disso, de acordo com o autor acima mencionado, as pesquisas 

exploratórias, “[...] tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 

descoberta de instruções”(GIL, 2002, P. 36). 

O locus do estudo é a Secretaria de Estado do Planejamento e do 

Desenvolvimento Econômico do Estado de Alagoas (SEPLANDE) composto por 6 

áreas de resultados, 3 projetos estruturantes e 20 ações. Esta escolha se deve ao seu 

desempenho em relação às demais secretarias, ao acesso facilitado as informações, 

além de ser a secretaria líder no processo de implementação da Gestão Orientada 

para o Resultado no Estado. 
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A análise bibliográfica subsidiou os elementos de compreensão sobre o tema 

proposto e a análise documental incluindo o Plano estratégico do Governo de Alagoas, 

o contrato de consultoria e relatórios das reuniões de monitoramento das metas e das 

ações e dados do sistema de informação, possibilitou conhecer os elementos 

estratégicos da SEPLANDE e as metas pactuadas (realizadas e ainda por alcançar) 

para traçar um panorama da trajetória do programa.   

Os dados utilizados nesta pesquisa foram coletados inicialmente a partir dos 

documentos institucionais, em seguida, foram aplicados questionários com (7) sete 

gestores ligados ao monitoramento e execução da GEOR, contemplando perguntas 

abertas e fechadas e, posteriormente, foram realizada entrevistas semi estruturadas 

com dois gestores estratégicos participantes do processo desde o início da 

implantação do programa no Estado. Esses gestores, informantes chave da pesquisa, 

foram escolhidos de acordo com os setores que são responsáveis e que se relacionam 

com o programa analisado. Assim selecionou-se os setores de Planejamento e 

Orçamento, Estruturação e Geoprocessamento e o setor de Políticas de Educação 

Profissional, tendo em vista que esses setores englobam diversos sub-setores 

responsáveis pela gestão, implementação e desenvolvimento do Projeto GEOR.  

Para análise do planejamento e orçamento, foram entrevistados o Coordenador 

Especial do Planejamento e Orçamento e demais coordenadores de setores 

estratégicos nas seguintes modalidades: Desenvolvimento do Programa, Políticas 

Estratégicas e Execução do Programa. As respostas originárias dos questionários 

foram descritas como Q1 a Q7 e os entrevistados de E1 e E2. 

Tanto o questionário como as entrevistas tiveram como objetivo conhecer a 

percepção dos gestores sobre os problemas identificados na implementação do 

programa de Gestão Estratégica Orientada para Resultados no Estado de Alagoas e 

identificar as nuances desse processo conforme o roteiro (APÊNDICE A). Foram 

selecionados informantes chave, a exemplo do Secretário de Estado, 

Superintendentes e Gerentes da Secretaria estadual selecionada.  

Os questionários foram aplicados com 7 (sete) servidores da SEPLANDE e 

SEE – Secretaria de Estado da Educação em junho de 2015 e as entrevistas 

semiestruturadas com dois gestores da área estratégica da SEPLANDE, no mesmo 

ano. A escolha dos entrevistados se deu por terem sido ou continuarem sendo atores 
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chave no campo estratégico, tático e operacional da implementaçao da GEOR. As 

questões fechadas do questionário estão dispostas numa escala de valoração 

crescente de um (1) a cinco (5), onde um (1) representa a avaliação mínima e cinco 

(5) a máxima. Para a analise das entrevistas utilizou-se análise de discurso a partir do 

sentido da fala no contexto, buscando uma reflexão crítica e problematizadora, sobre 

o que foi vivenciado pelos atores no processo de implementação da GEOR no estado 

de Alagoas, correlacionando-a com as bases teóricas, com os achados da análise 

documental e com o contexto do momento da implantação. A partir dai procedeu-se a 

triangulação dos dados (percepções dos informantes chave e análise de documentos) 

para a análise dos resultados, identificando as dificuldades e oportunidades 

apontadas pelos diferentes atores, presentes durante o período de implantação do 

programa, observando evidências em relação a aceitação ou resistência por parte 

destes e efeitos decorrentes do cumprimento ou não das metas previstas pelo 

programa. 

Este estudo também se reveste de importância devido ao cenário 

contemporâneo, fomentado por mudanças globalizadas, as quais vem exigindo 

transformações urgentes na administração e gestão dos recursos públicos. 
 

 

1.2 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

 

Com a finalidade de analisar o processo de implementação da GEOR em 

Alagoas, a presente dissertação está estruturada em cinco capítulos assim descritos: 

Este primeiro capitulo, o qual apresenta a introdução da pesquisa, sua questão 

central, objetivos e pressupostos, além dos procedimentos metodológicos e coleta das 

informações; o segundo discute os modelos de Gestão Pública no contexto de 

Reforma do Estado brasileiro; o terceiro analisa a experiência de implementação da 

GEOR em Alagoas e suas caracteristicas particulares no estado; o quarto analisa os 

resultados do estudo a partir dos documentos, questionários e entrevistas; E, por fim, 

o último capítulo apresenta as considerações finais, que encerram esta dissertação. 
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2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MODELOS DE GESTÃO 
 

 

Este capítulo discute os movimentos de reforma da Gestão Pública, 

enfatizando a história da reforma e modernização do Estado na busca de maior 

eficiência, controle e gestão dos recursos públicos, para contextualizar a 

implementação da GEOR no Brasil e no Estado de Alagoas. 

 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Nos séculos XVII e XIX, as Revoluções Industriais1  provocaram profundas 

mudanças no âmbito econômico, social e político na maioria dos países do mundo. A 

Administração Moderna aponta, em consequência dos processos implementados 

nesse período, as seguintes situações: crescimento acelerado e desordenado das 

empresas, que necessitam de uma administração pautada em conhecimento científico 

e a necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas para enfrentar a 

competitividade e a concorrência de mercado. 

De acordo com Viegas (2011), a evolução do Estado permitiu que o interesse 

público tivesse preferência sobre o interesse privado, uma vez que a sociedade 

passou a exigir do Estado serviços públicos essenciais a fim de diminuir as injustiças 

e as desigualdades sociais.  

Entretanto, a gestão pública mundial é marcada por constantes mudanças 

quanto aos aspectos ideológicos, políticos e econômicos. Na concepção de Osborne 

(1993) o governo é um instrumento pelo qual os problemas são resolvidos 

coletivamente, se o instrumento está desatualizado, é hora de refazê-lo.  

                                                 
1 1ª Revolução Industrial ocorreu em no século XVIII (1780-1830). A 2ª Revolução Industrial começou 

por volta de 1870. 
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Tendo em vista o problema fundamental da economia, a escassez, e as 

demandas sociais ilimitadas, à gestão pública é exigido priorizar a administração 

adequada, eficaz e eficiente, antepondo o interesse coletivo (BONEZZI & PEDRAÇA, 

2008). 

Para Borges (2011), entende-se “administração pública” como um conjunto de 

agências e de servidores profissionais, mantidos com recursos públicos e 

encarregados da decisão e implementação das normas necessárias ao bem-estar 

social e das ações necessárias à gestão da coisa pública. Viegas (2011) concorda 

com essa compreensão ao afirmar que os bens de propriedade da coletividade são 

colocados sob a guarda do governo, enquanto Tenório (2005) discorda desse ponto 

de vista, ao considerar a administração pública apenas mais um instrumento de 

regulação do mercado. 

Esta pesquisa foca na Gestão Estratégica orientada para Resultados como 

modelo de gestão da administração pública adotado por alguns estados brasileiros 

dentre os quais o estado de Alagoas, com o propósito de modernizar suas práticas e 

buscar maior eficiência do seu desempenho. Para compreendê-lo, considera 

necessário caracterizar os modelos tradicionais de administração pública pregressos, 

enfatizando os aspectos culturais, sociais, econômicos e conceituais neles envolvidos.  

A administração pública no Brasil evoluiu historicamente por meio de três 

modelos básicos: patrimonialista, burocrático e o gerencial. As próximas subseções 

discutem os princípios orientadores desses modelos que se encontram diretamente 

relacionados aos esforços de melhorias de reformas administrativas empreendidas na 

administração pública brasileira. 

 

 

2.1.1 Modelo Patrimonialista 
 

 

O patrimonialismo tem origem em sociedades pré-democráticas ou pré-

capitalistas em que o patrimônio do Estado pertencia ao soberano ou à sua dinastia 

(BORGES, 2011). Esse modelo de gestão é caracterizado, em particular, pelo uso 
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privado daquilo que é público, isto é, a apropriação indevida do aparelho do Estado, 

por grupos de interesse, partidos políticos e demais representantes da sociedade que 

teimam em se apropriar dos favores oferecidos pelo poder público. O favorecimento 

financeiro através de doações de bens que tem como objetivo atender a uma 

determinada clientela ou grupo político,  tem nessa prática uma forma de dominação 

política tradicional, onde as esferas públicas e privadas se confundem nas práticas 

dos governantes (FADUL; SOUZA, 2006). 

O modelo patrimonialista vem da coroa portuguesa e se instala no Brasil no 

período colonial, passando pelo Brasil Reino e Império, portanto, o Estado e a 

administração pública brasileira surgem numa estrutura patrimonialista. O Plano 

Diretor da Reforma do Estado (PDRAE) elaborado pelo Ministério da Administração 

Federal e da Reforma do Estado (1996), caracteriza esse modelo: 

No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma 
extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, 
possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados 
prebendas. A res publica não é diferenciada das res principis. Em 
conseqüência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de 
administração. No momento em que o capitalismo e a democracia se 
tornam dominantes, o mercado e a sociedade civil passam a se 
distinguir do Estado. Neste novo momento histórico, a administração 
patrimonialista torna-se uma excrescência inaceitável (PDRAE, 1996, 
p.15). 

Com a ruptura do absolutismo e a dominância do capitalismo em nível mundial, 

o patrimonialismo começa a enfrentar suas primeiras crises no sentido de superação. 

Para Weber (2009 apud BRULON; OHAYON; ROSENBERG 2012) toda dominação 

tradicional tende ao patrimonialismo, e acentua que também estão presentes neste 

modelo o autoritarismo, a corrupção e o nepotismo.  

Com o fim do regime monárquico e com a revolução industrial nas primeiras 

décadas do seculo XX,  incia-se os traços de adoção de um modelo de organização 

denominado por Weber de “burocrático”, pautado, entre ooutros requisitos, na 

centralização das decisões, na hierarquia focada na unidade do comando, nas rotinas 

e no controle dos processos administrativo (BRESSER-PEREIRA, 1997). 

Sobre o nascimento do modelo burocrático no Brasil, em complemento ao 

pensamento de Bresser-Pereira(1997), Martins (1997) afirma que: 
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A reforma modernizante mais importante das estruturas do Estado no 
Brasil data do final da década de 30, mas ela foi transformada, depois 
de pouco tempo, em um meio-termo entre a modernização e a 
síndrome cultural-populista. Estabeleceu-se desde então um padrão 
duplo e persistente. Para os altos escalões da burocracia, foram 
adotados acessos mediante concurso, carreiras, promoção baseada 
em critérios de mérito e salários adequados. Para os níveis médio e 
inferior, a norma era a admissão por indicação clientelista; as carreiras 
eram estabelecidas de forma imprecisa; o critério de promoção 
baseava-se no tempo de serviço e não no mérito; e a erosão dos 
salários tornou-se intermitente (MARTINS, 1997, p.37). 

Como evidenciado por Martins (1997), o momento de transição entre o modelo 

patrimonial para o burocrático não é bem definido, pois nesse momento há 

características dos dois modelos convivendo, como no caso da admissão, ora por via 

burocrática, ora patrimonial. Entretanto, a reforma burocrática começa na década de 

1930 no Brasil, num contexto de reparação das consequências da crise de 1929. 

De acordo com Marini (1996), o governo de Getúlio Vargas na década de 30 

protagonizou a primeira experiência concreta de reforma administrativa no Brasil, ao 

introduzir o modelo burocrático na administração pública para enfrentar a expansão 

patrimonialista vigente. A administração weberiana, segundo Bresser-Pereira (2007), 

passa a se preocupar principalmente com a efetividade da ação pública. O Brasil 

experimentou a industrialização e um grande desenvolvimento econômico nesse 

período, entre 1930 e 1980. 

 

 

2.1.2 Modelo Burocrático 
 

 

O movimento burocrático tem início com o crescente e complexo processo de 

expansão das grandes empresas na contemporaneidade. Atrelado a essa expansão, 

a burocracia se instala tanto nas empresas públicas como nas empresas privadas 

apoiando-se na racionalidade técnica e na divisão social do trabalho (MOTTA, 1996). 

As ações regulares necessárias à atividade burocrática são distribuídas de 

forma rígida como deveres oficiais, sendo rigorosamente delimitadas pelas normas 

relacionadas com os meios de coerção. Tomam-se medidas metódicas para a 
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realização regular e contínua desses deveres e para execução dos direitos 

correspondentes. Somente as pessoas que tem qualificações previstas por um 

regulamento geral são empregadas (WEBER, 1982). 

No que se refere à administração pública, o modelo burocrático procurou 

combater os vícios e as práticas patrimonialistas, corrupção, clientelismo, fisiologismo 

etc., como forma de oferecer recursos humanos mais profissionais e técnicos (Marini, 

1996). 

Esse modelo merece destaque em função do ambiente que se apresenta como 

estável, reduzido e pouco permeável a pressões externas, as quais são pouco 

percebidas pela organização. No entanto, a dimensão política pode ser caracterizada 

por mecanismos típicos de uso de informações, normas e regras que possam vir 

oferecer vantagens e benefícios a particulares ou a grupos de interesses (FIATES, 

2007). 

Para Weber (1982), a burocracia no serviço público entende a atividade oficial 

como algo distinto da esfera da vida privada. De modo que o dinheiro e o equipamento 

público estão divorciados da propriedade privada da autoridade, o que diverge de 

forma extrema com a regulamentação de todas as relações através dos privilégios 

individuais e concessão de favores, que dominou de forma absoluta no 

patrimonialismo. 

A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na 

racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a fim de 

garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. Em sua análise 

sobre o modelo weberiano, Cancian (2007) compreende a burocracia como o aparato 

técnico-administrativo, formado por profissionais especializados, selecionados 

segundo critérios racionais e que se encarregavam de diversas tarefas importantes 

dentro do sistema. E, ainda, aponta que a burocracia, da maneira como foi definida 

acima, existiu em todas as formas de Estado, desde o antigo até o moderno. Contudo, 

foi no contexto do Estado moderno e da ordem legal que a burocracia atingiu seu mais 

alto grau de racionalidade. 
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De acordo com o PDRAE (1996), percebe-se que a burocracia, com o volume 

crescente de serviços públicos, transformou o controle no objetivo principal. Na ânsia 

de prevenir a corrupção, perdeu a noção de sua missão básica, servir a sociedade, 

não atendendo as necessidades dos cidadãos por sua ineficiência, deixando de 

perceber o cliente. 

A resistência às mudanças, a falta de flexibilização e criatividade do controle 

formal se opõem ao atendimento ágil e eficiente.  

O modelo burocrático tornou-se o alvo de muitas críticas ásperas e foi 

considerado inadequado para o contexto institucional contemporâneo por sua 

presumida ineficiência, morosidade, estilo autorreferencial, e descolamento das 

necessidades dos cidadãos (POLLITT; BOUCKAERT, 2002). 

Para Rabell e Portillo (1996) as burocracias hierárquicas e centralizadas que 

foram projetados nos anos trinta e quarenta deste século, não funcionam bem na 

sociedade e na economia dos anos noventa, em constante mudança. 

Outras disfunções burocráticas são apontadas por Secchi (2009), como o 

impacto da prescrição estrita de tarefas sobre a motivação dos empregados, 

desvirtuamento de objetivos provocado pela obediência acrítica às normas bem como 

a impessoalidade levada ao pé da letra pode levar a organização a não dar atenção 

as peculiaridades das necessidades individuais.  

Ainda Segundo Secchi (2009), outras críticas feitas ao modelo burocrático, 

podem ser notadas implicitamente nas características dos chamados modelos pós-

burocráticos de organização. 

Para Marini (1996), o diferenciador das organizações de sucesso, é a 

capacidade de reação veloz frente à mudança. As organizações, para sobreviver 

nesse contexto, precisariam de agilidade e flexibilidade para adaptar-se às novas 

condições e demandas externas. A dificuldade em adaptar-se configurada em rigor no 

cumprimento do ritual burocrático, dificultou o alcance dos objetivos institucionais. 

O agravamento do modelo burocrático ocorre no contexto do advento da 

globalização e do endividamento internacional nos anos 1980. O ajuste estrutural 

torna-se indispensável, enfatizando nos anos 1990 a reforma de Estado, de forma 
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particular, a reforma administrativa. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na 

apresentação do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado discute as razões 

dessa mudança: 

A crise brasileira da última década foi também uma crise do Estado. 
Em razão do modelo de desenvolvimento que governos anteriores 
adotaram, o Estado desviou-se de suas funções básicas para ampliar 
sua presença no setor produtivo, o que acarretou, além da gradual 
deterioração dos serviços públicos, (...) o agravamento da crise fiscal, 
Nesse sentido, a reforma do Estado passou a ser instrumento 
indispensável para consolidar a estabilização e assegurar o 
crescimento sustentado da economia. Somente assim será possível 
promover a correção das desigualdades sociais e regionais (PDRAE, 
1996, p.6). 

No Brasil, a criação do Decreto-Lei nº 200/1967, segundo Bresser-Pereira 

(2001), está associada à tentativa do Governo em superar a rigidez burocrática, pois, 

essa reforma apresentou duas disfunções: a contratação de empregados sem 

concurso público, o que facilitou a sobrevivência de práticas de clientelismo, e o 

enfraquecimento no núcleo estratégico do governo, uma vez que o Estado não 

realizou concursos e não se preocupou em desenvolver carreiras dos altos 

administradores.  

O modelo burocrático presente no cotidiano dos cidadãos apresentou-se como 

deficiente e ineficaz para a administração pública. Assim como acontece com o 

patrimonialismo, a burocracia também se torna obsoleta, demandando uma nova 

forma de organizar a Administração Pública, no caso, o Gerencialismo.  

 

 

2.1.3 Modelo Gerencial 
 

 

O modelo gerencialista caracteriza-se por uma estratégia voltada para a 

definição precisa dos objetivos com ênfase nos resultados, adoção da prática de 

competição administrada no interior do aparelho do Estado e garantir a autonomia do 

administrador na gestão. As principais inovações da administração pública gerencial 

(APG) são a descentralização, a horizontalização dos organogramas e a flexibilização 
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de alguns procedimentos para tornar a administração pública mais leve, ágil, acessível 

e permeável às necessidades da sociedade civil e do mercado (BORGES, 2011). 

O movimento gerencialista e a cultura do management foram transportados do 

setor privado para o setor público, fomentando, nos Estados Unidos da América o 

movimento “reinventando o governo” concebido pelo trabalho de David Osborne e Ted 

Gaebler (BECHELAINE; SILVEIRA; NEVES, 2012). 

Osborne e Gaebler (1994) apresentam uma relação contendo dez ações 

necessárias à transformação de uma organização pública burocrática em uma 

organização eficiente. O governo, segundo estes autores, deve ser: i) catalisador; ii) 

pertencer à comunidade; iii); competitivo; iv) orientado por missões; v) focado em 

resultados; vi) orientado para o cliente (cidadão); vii) empreendedor; viii) preventivo; 

ix) descentralizado e x) orientado para o mercado. 

No Brasil a partir da década de 1980 e início dos anos 1990 a administração 

pública passa a adotar experiências de gestão cujos princípios se aproximam 

daqueles utilizados pelas grandes corporações empresarias, em decorrência da pós-

ruptura do ciclo virtuoso do fordismo (LIPIETZ, 1985), no contexto de um movimento 

mundial, com origem nos Estados Unidos e Inglaterra, e que vem sendo denominado 

de nova administração pública. 

Para Abrucio (2005 apud RAMOS; VIEIRA 2015) o modelo gerencial passa a 

preencher um vácuo teórico e prático, captando as principais tendências presentes na 

opinião pública, entre as quais se destacam o controle dos gastos públicos e a 

demanda pela melhor qualidade dos serviços também públicos. 

O principal instrumento para realizar a reforma gerencial no Brasil foi o Plano 

Diretor da Reforma do Aparelo do Estado – PDRAE em 1996. Segundo Marini (1996), 

o Plano é uma estratégia de enfrentamento da forte cultura burocrática e das práticas 

ainda patrimonialistas. Visando ganhos de eficiência no aparelho do Estado e 

aumento da qualidade dos serviços prestados à sociedade, a partir dos princípios: i) 

Foco no cidadão; ii) Reorientação dos mecanismos de controle para resultados; iii) 

Flexibilidade administrativa; iv) Controle social (prestação social de contas e avaliação 

de desempenho) e v) Valorização do servidor. 
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Considerando a questão da reconstrução do Estado a fim de alcançar 

estabilização econômica, crescimento, eficiência do funcionalismo e oferta de serviços 

públicos de qualidade, altera-se o escopo das suas funções. Nesse caso, a Reforma 

da Administração Pública torna-se uma das principais diretrizes do governo para 

suplantar o desempenho decorrente das gestões anteriores.  

Segundo o  PDRAE (1996), para dar sustentação a Reforma Gerencial da 

Administração Pública - RGAP, entre as reformas constitucionais, é criado o Ministério 

da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). Então, o percurso para o 

modelo gerencial de administração pública ainda se apoiou na burocracia, com a 

manutenção de alguns de seus aspectos básicos, como a admissão de pessoal sem 

nenhuma flexibilidade fora do concurso público e os critérios de remuneração dentro 

de certa estrutura, onde não privilegia o método de meritocracia. No entanto, o 

controle no modelo gerencial foca nos resultados e não nos processos em si, 

garantindo a autonomia do servidor para atingir tais resultados.  

A ideia de modernizar a administração pública espalhou-se por todo o mundo. 

Cada país que viveu essa experiência adaptou-a à sua respectiva realidade, porém, 

manteve os eixos centrais da proposta, que são: administração baseada no 

desempenho, foco no cidadão/ consumidor, enxugamento do setor governamental, 

maior autonomia dos gestores públicos e delegação de poder e descentralização de 

responsabilidades (KETTL, 2005 apud OLIVEIRA et al., 2013). 

A principal característica apresentada por Vasconcelos (2004) que diferencia a 

proposta burocrática da pós-burocrática é a substituição do controle organizacional 

por formas mais sutis de controle social. Plata (2011) argumenta que o modelo de 

gestão pública contemporânea está associado à globalização, acarretando na 

padronização dos governos. 

A crise precedente a reformulação do setor público apresentou características 

semelhantes. No estudo de Osborne e Plastrik (1998), foi verificado que a maior parte 

dos 24 (vinte e quatro) governos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico - OECD (1948) estava enfrentando as mesmas pressões fundamentais 

para mudar: globalização econômica, cidadãos insatisfeitos e a crise fiscal.  
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Para Rezende (2004), esse novo paradigma propõe a criação de padrões de 

articulação entre formulação e implementação de políticas públicas, regulados pelo 

desempenho (...) balizados pelos padrões de eficiência da iniciativa privada a 

depender dos incentivos internos que modelam a produção, o gerenciamento e a 

provisão de serviços.  

Para Osbourne e Plastrik (1998), independente do nome dado a essa 

reestruturação do setor público, seja nova gestão pública ou reforma do setor público, 

contaminou o mundo desenvolvido. Embora cada país apresentasse características 

particulares em relação a esse processo reformista, a maioria compartilha da mesma 

motivação. Além de adotarem estratégias de convivência similares. 

Ainda segundo Osborne e Plastrik (1998), esse processo teve início na década 

de 1970 com a revolta de imposto americano em 1978 e a eleição de Margaret 

Thatcher em 1979. Avançou na década seguinte para a Austrália em 1980, Nova 

Zelândia em 1984 e Canadá em 1984. 

Os cidadãos americanos não queriam mais governo nem menos governo. Eles 

queriam um governo melhor e menos caro (OSBORNE,1993). Ocorreu uma mudança 

histórica em todos os níveis do governo Estado-unidense, com a finalidade de, 

segundo Osborne (1993), superar o modelo burocrático centralizado e rígido em favor 

do governo descentralizado, empreendedor mais flexível. 

Para Osborne e Plastrik (1998), reinventar as instituições públicas é uma tarefa 

hercúlea. Contudo, é possível, se for estratégico. Para os autores, uma melhora no 

sistema público se daria a partir da ‘reengenharia do código genético’, promovendo 

mudanças na estrutura do sistema como o propósito da organização, seus incentivos, 

sistemas de responsabilização, sua estrutura de poder e a cultura. 

Estes projetos de reformas da gestão pública fazem parte do paradigma pós-

burocrático o qual faz uso de termos diferentes do modelo tradicional, como cliente, 

qualidade, serviço, valor, incentivo, inovação, empoderamento e flexibilidade (PLATA, 

2011). Esse modelo está estruturado conforme os mecanismos do mercado, como os 

contratos e as parcerias. A preocupação central deixa de ser o cumprimento das 

normas e passa a focar na realização de resultados (ARAUJO, 2007). Além disso, 
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pretende resolver questões específicas como diminuir gastos, gerar eficiência, ofertar 

melhores serviços e promover o ajuste fiscal 

Bresser-Pereira (2005) aponta que a razão básica para o interesse na reforma 

do Estado no Brasil foi, provavelmente, a percepção generalizada de que não basta o 

ajuste na estrutura para se retomar o crescimento. A reforma significava reduzir o 

Estado, limitar suas funções de produtor de bens e serviços e, em menor extensão, 

como regulador, mas implicaria, também, ampliar suas funções no financiamento de 

atividades que envolvessem externalidades ou direitos humanos básicos e na 

promoção da competitividade internacional das indústrias locais.  

São características do modelo de administração pública gerencial, segundo 

Bresser-Pereira em trabalhos distintos: 

[...] aos poucos foram-se delineando os contornos da nova 
administração pública, com a descentralização do ponto de vista 
político, transferindo recursos e atribuições para os níveis políticos 
regionais e locais; descentralização administrativa, através da 
delegação de autoridade para os administradores públicos 
transformados em gerentes crescentemente autônomos; 
organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés de piramidal; 
pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total; 
controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido, passo 
a passo, dos processos administrativos; e administração voltada para 
o atendimento do cidadão, ao invés de auto-referida” (1996, p.6 e 
1998, p.28). 

Complementando a posição de Bresser-Pereira, para Spinelli e Costa (2009), 

as reformas do tipo gerencial enfatizam a busca de melhores padrões de eficiência, 

por meio de soluções alinhadas ao mercado como privatização e regulação e pela 

incorporação ou adaptação de instrumentos de gestão oriundos do setor privado. 

Nesse sentido, o PDRAE (1996) considera a reforma do Estado como 

instrumento indispensável para consolidar a estabilização e assegurar o crescimento 

sustentado da economia. Ousa ainda dizer que somente assim seria possível 

promover a correção das desigualdades sociais e regionais. 

No entanto, após 20 anos de início desse processo de reforma do Estado 

brasileiro, não é possível afirmar que a reforma do estado gerencial garantiu tais 

mudanças, uma vez que ainda são percebidos traços patrimonialistas e personalistas 
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até os dias atuais. Com respeito a essa questão cultural, Lescura, Freitas Junior e 

Pereira (2010) indicam que: 

[...] o patrimonialismo e o nepotismo perpetuaram-se ao longo da 
história da administração pública brasileira, apontando como fatores 
desta ocorrência, a influência dos traços culturais. Por meio da revisão 
bibliográfica e dos argumentos apresentados foi possível evidenciar 
que, mesmo após as reformas burocrática e gerencial, as práticas de 
patrimonialismo e de nepotismo continuam a vigorar no Brasil. Essas 
reformas não conseguiram, efetivamente, transformar as relações 
personalistas na administração pública [...] (2010, p.13). 

Por outro lado, Secchi (2009) admite que novos modelos organizacionais 

compartilham algumas características do modelo burocrático weberiano: continuam a 

colocar ênfase na função controle e não se apresentam como modelos de ruptura. 

Fragmentos do patrimonialismo pré-burocrático ainda sobrevivem por meio das 

evidências de nepotismo, gerontocracia, corrupção e nos sistemas de designação de 

cargos públicos baseados na lealdade política. Brulon, Ohayon e Rosenberg (2012) 

confirmam essa evidência ao dizer que no Brasil, os modelos patrimonialista, 

burocrático e gerencial se sucederam no tempo, sem que qualquer um deles tenha 

sido inteiramente abandonado. 

Sendo assim, é possivel afirmar que a Reforma do Estado brasileiro encontra-

se em construção, com a presença de traços dos três modelos. A predominância de 

traços de um modelo menos patrimonialistas depende por sua vez, da consolidação 

da democracia brasileira, e requer um caminho aindalongo e difícil, exigindo, 

principalmente, mais participação da população no debate acerca de interesses 

públicos, controlando e fiscalizando as ações estatais.  

O requisito da participação popular, embora sempre referido como essencial 

para a conquistas de mudanças da natureza do Estado e de modelos de gestão 

pública, ainda não obteve os niveis e/ou dimensão necessários para interferir na sua 

orientação da modernização dos Estados latinoamercianos em particular. Spinelli e 

Costa (2009) apontam como formas de participação importantes e que tem crescido 

nestas últimas décadas nestes países, o controle público e desconcentração de poder, 

que originaram os conselhos paritários e deliberativos de políticas públicas, os 
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conselhos de controle social, as conferências e instrumentos como os diferentes 

modelos de orçamento participativo.  

No Brasil a Constituição Federal de 1988 (CF/88) institucionalizou a 

participação da sociedade na gestão das políticas públicas. Desde então, diversos 

mecanismos de participação da comunidade na gestão dessas políticas vêm sendo 

gradativamente implementados. Conselhos, orçamento participativo e plebiscito são 

alguns exemplos dos mecanismos que podem ser utilizados para efetiva prática dos 

dispositivos constitucionais e para garantir a publicidade e a transparência dos atos 

públicos (Pinho e Sacramento, 2009). 

Em virtude da influência que exerce sobre a população, os meios de 

comunicação têm sido um instrumento essencial à participação da sociedade no 

acompanhamento dos atos praticados pela gestão pública. Quando a mídia não 

possui uma conduta ética e moral, a construção da cidadania fica comprometida. A 

qualidade da informação influencia, a participação ativa da sociedade se efetiva e a 

falta e/ou assimetria de informação acabam resultando no distanciamento entre 

sociedade e governo (CORBARI, 2004). 

Segundo Bresser-Pereira (2001), a Administração Gerencial emerge a partir da 

crise do Estado burocrático desenvolvimentista, oriundo de um novo conceito de 

administração focada no cidadão-cliente. Bering (2003) questiona sobre um vínculo 

claro da reforma gerencial do estado com as orientações neoliberais, e ainda critica a 

postura contraditória e ambígua na forma de concepção da reforma gerencial de 

Bresser Pereira (2001). Para a autora: 

[...] Existe, na verdade, uma forte contradição no discurso de Bresser, 
ao incorporar o raciocínio neoliberal em vários aspectos e ao mesmo 
tempo insistir em se distanciar dele, sobretudo quando se observa o 
conteúdo das mudanças em sua relação com a macroeconomia do 
Plano real no Brasil [...] Contudo, nosso intelectual orgânico da 
‘reforma’ tem outras respostas, e não se percebe contraditório ou 
ambíguo. Após argumentar acerca de como o raciocínio da ‘reforma’ 
brasileira nada tem a ver com o neoliberalismo, ele conclui que depois 
da grande crise dos anos 1980, está em construção um novo Estado: 
Social-liberal (BEHRING, 2003. p.185) 

Na visão da autora, o debate sobre este tema exige uma análise mais profunda, 

uma vez que o modelo citado como experiência exitosa por Bresser-Pereira é o da 
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Reforma Gerencial da Inglaterra, no governo neoliberal de Thatcher, bem como, a 

afirmação do mesmo de que “o papel do estado é principalmente o de “facilitar” que a 

economia nacional se torne mais competitiva”. Este papel, segundo Behring (2003), 

parece bem adequado as requisições delineadas pelo mundo do capital 

contemporâneo e seu ambiente neoliberal. Portanto esta autora apresenta outro 

enfoque do debate sobre o tema da reforma brasileira. 

Os trabalhos de Maria (2000), Paula (2005), (BAGATTOLLI, 2009) ao 

discutirem os programas de concursos públicos da política de recursos humanos 

proposta pelo MARE, concluem que a meritocracia nesse modelo não obteve sucesso 

em consolidar um corpo burocrático comprometido com o interesse público em 

consequência de o sistema de carreira ainda ser muito individualizado. Com relação 

a tentativa de melhorar a imagem dos prestadores de serviços do baixo escalão, por 

meio dos programas de qualidade total, observa-se uma mesma limitação do modelo 

anterior, a padronização do trabalho, além de concentrar-se mais na melhoria do 

serviço prestado em vez do julgamento moral e o aprendizado cotidiano. 

A partir de uma revisão da literatura internacional, Secchi (2009) aponta outro 

fator a ser considerado, as reformas da administração pública podem tornar-se 

facilmente políticas simbólicas de mero valor retórico. Políticos, funcionários de 

carreira e empreendedores políticos em geral tentam manipular a percepção coletiva 

a respeito das organizações públicas usando as reformas administrativas como 

argumento para isso. Não são raros os esforços de reforma da administração pública 

que avançam mais em autopromoção e retórica do que em fatos concretos.  

Apesar de Bresser-Pereira caracterizar a administração pública gerencial como 

democrática, os mecanismos de participação ou controle social não são previstos na 

reforma, e as características centralizadoras e autoritárias dos modelos anteriores são 

mantidas (BRULON; OHAYON; ROSENBERG, 2012). 

Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID aponta que as 

reformas estruturais (tributária, financeira e trabalhista – além da onda de 

privatizações e da abertura comercial) promoveram um crescimento econômico 

irrisório e passageiro em toda a América Latina e pioraram índices de 

desenvolvimento, como o de distribuição de renda (BAGATTOLLI, 2009). 
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No caso das administrações públicas municipais, Ramos e Vieira (2015) 

consideram que essas não atingiram um adequado desenvolvimento organizacional 

do ponto de vista do modelo gerencial, visto que a avaliação sistemática padece com 

a falta de clareza quanto a indicadores de desempenho no setor público municipal.  

Monteiro (2014) analisou o impacto social das reformas na gestão pública nos 

Estados de Alagoas, de Pernambuco e de Sergipe. Em seu estudo, destaca que ao 

contrário do que legitima e justifica a implantação dessas reformas da gestão pública 

baseadas em resultados, não impacta positivamente os indicadores sociais, pelo 

contrário. Segundo a autora, os estados que não cortaram gastos substanciais na 

gestão pública, investindo mais em serviços de saúde, obtiveram melhora em seus 

indicadores sociais. Conclui que os três Estados analisados elevaram minimamente 

seu índice de desenvolvimento humano – IDH e continuaram ocupando as piores 

posições no Brasil, conforme o ranking da Organização das Nações Unidas – ONU. 

Assim, observa-se no Brasil que governos municipais também aderiram à onda 

reformista. No caso de Curitiba, Kanufre e Rezende (2012) constataram a presença 

de princípios da gestão para resultados no planejamento e gestão da cidade a partir 

da análise da linha de tempo utilizada, análise qualitativa de observações e 

verificações documentais e por fim, a análise quantitativa dos indicadores e ações. 

Marini e Martins (2004) enfatizam que as experiências recentes de reforma 

administrativa se restringem ao ajuste fiscal e, com isto, reduziram o seu papel a uma 

busca (desorientada e obsessiva) de ganhos de eficiência, quase sempre, em troca 

da eficácia e efetividade de ação estatal. No entanto, Abrucio (1996) denominou este 

movimento em gerencialismo puro, característico da reforma do Reino Unido a partir 

de 1979 mais direcionado à redução de custos e ao aumento da eficiência e 

produtividade da organização. 

Para Fadul e Silva (2008), nem a crise fiscal que, no início da reforma, se 

colocou como o maior obstáculo para o adequado atendimento das demandas sociais, 

além de não ter sido inteiramente resolvida, paralelamente, o adequado atendimento 

das demandas sociais ainda encontra sérios obstáculos financeiros. Os autores 

supõem que a ênfase da reforma em fatores que levaram à crise fiscal, pode ter 

colocado em segundo plano a implementação de medidas gerenciais mais efetivas.  
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Alguns autores consideram que a crise do Estado brasileiro foi utilizada para 

legitimar os processos de privatização que ocorreram no país. A principal realização 

da agenda da Nova Administração Pública no Brasil no período da gestão de 

Fernando Henrique Cardoso, foi a aceleração do programa de privatizações. As 

empresas públicas, na sua grande maioria, foram privatizadas através da 

transferência de suas ações em leilões públicos (ANDREWS; KOUZMIN, 1998 apud 

FADUL, 2008). Ainda assim, a receita proveniente das privatizações se exauriu, os 

resultados das privatizações não serviram para aumentar os recursos financeiros do 

Estado, nem foram utilizados para amenizar os déficits orçamentários, inclusive 

porque este não era o único motivo das privatizações (FADUL; SILVA, 2008). 

Fadul e Silva (2008) argumentam que apesar da estratégia adotada para atingir 

o equilíbrio fiscal (redução do déficit através do aumento do PIB, redução do gasto 

público e aumento da receita orçamentária), inclusive o controle rigoroso sobre o gasto 

público com despesa de pessoal (extinção de cargos públicos, demissões voluntárias, 

privatizações e terceirização de atividades específicas), o objetivo principal não foi 

alcançado e nem a estratégia foi executada. A partir de dados de Rezende (2002), os 

autores verificaram variação positiva absoluta e percentual tanto do quantitativo de 

funcionários, quanto do gasto com pessoal. Apenas o Poder Executivo apresentou 

ligeira redução do quantitativo no período de 1995 a 2008. 

Para Brulon, Ohayon e Rosenberg (2012), as reformas gerenciais no Brasil 

motivadas pelo falhas do modelo burocrático são impulsionada principalmente pelo 

movimento da New Public Management (Nova Gestão Pública – NGP). Percebe-se 

que o modelo gerencial não é tão diferente do burocrático. E verifica-se inclusive um 

agravamento da incapacidade do Estado brasileiro, assim como dos seus demais 

latino-americanos. Apesar do modelo gerencial ter se proposto a fundar “uma nova 

administração pública” isso ainda é um projeto em construção, estando em constante 

processo de reformulação (TENÓRIO; SARAVIA, 2006 apud BAGATTOLLI, 2009). 

Apresenta características do modelo burocrático, como a profissionalização e a 

dominação burocrática, não havendo, assim, um verdadeiro rompimento com o 
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modelo anterior (BRULON; OHAYON; ROSENBERG, 2012). 

Em consequência a adoção do modelo gerencial, surge o questionamento 

sobre quais seriam os limites da implementação dessas reformas na administração 

pública. Além das recomendações impostas pelo Consenso de Washington em troca 

de ajuda financeira/ econômica na América Latina, Bresser-Pereira (1991) considera 

que a reforma gerencial também foi norteada pela abordagem da crise fiscal. O 

remédio proposto pela segunda fase das reformas foi a superação da crise fiscal, 

redução ou cancelamento da dívida pública e recuperação da capacidade de 

poupança do Estado, e definir uma nova estratégia de desenvolvimento com menor 

intervenção do Estado. 

Somente na segunda metade dos anos 90 este movimento chega à América 

Latina e ao Brasil. Em 1995, inicia-se o processo de Desburocratização do Serviço 

Público no Brasil guiado pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado com o 

objetivo de implantar o modelo gerencial (CASTRO, 2006). O processo foi conduzido 

pelo extinto MARE, num contexto semelhante ao de outros países da região, 

caracterizado pelo aprofundamento da crise financeira do Estado e pela emergência 

de reformas estruturais prometidas pelo novo plano de estabilização econômica da 

época, o Plano Real(CAVALCANTE, RIBEIRO E DIVINA, 2008). 

Além disso, o novo gerencialismo público se orienta basicamente nos princípios 

da administração privada, a qual está voltada predominantemente para resultados e 

a transposição dos seus princípios orientadores para a administração pública faz com 

que esta baseie-se em uma lógica de eficiência econômica que para Brulon, Ohayon 

e Rosenberg (2012 ) afasta o setor público do seu objetivo principal: a busca do bem 

comum. Os autores sugerem que a preocupação com a eficiência econômica deve ter 

papel secundário na administração pública brasileira, sendo tratada como meio e não 

como fim. 

Ao analisar a experiência pós-burocrática nos países ricos, Rezende (2004) 

afirma que as chances de êxito desses novos modelos organizacionais têm sido 

reduzidas no mundo real, além da dificuldade em mensurar e avaliar resultados em 

diversas áreas de intervenção do governo. 
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No entanto, são muitos os autores que sustentam aspectos virtuosos dos 

modelos considerados pós-burocráticos (PLATA, 2011), a exemplo do modelo de 

gestão orientada para o resultado, o qual privilegia a consecução dos objetivos e 

metas em vez de ocupar-se com os meios de alcançá-los. Suas principais 

características e desafios são aspectos da problemática discutidos na subseção 

seguinte. 
 

 

2.2.1 Gestão Orientada para Resultados 
 

 

Para Marrakech (2004), a Gestão para Resultado – GPR ou Gestão Estratégica 

Orientada para o Resultado – GEOR é uma estratégia de gestão que tem como meta 

melhorar os índices socioeconômicos e em melhorias sustentáveis dos impactos das 

políticas de cada país. Utiliza-se de ferramentas práticas para o planejamento 

estratégico, a gestão de riscos, o monitoramento e avaliação dos impactos.  

Para Ribeiro et al. (2001) a GEOR é uma ferramenta administrativa que através 

de sua metodologia, alinha o planejamento, a avaliação e o controle, promovendo 

eficiência e eficácia na organização. Tem foco na efetividade e na flexibilização dos 

processos, minimizando o excessivo apego às normas e procedimentos, promovendo 

mais eficiência, efetividade e accountability da gestão pública (RIBEIRO et al, 2011). 

Bechelaine, Silveira e Neves (2012) definem a GEOR como um sistema que 

relaciona metas organizacionais com o desenvolvimento da empresa. Assim, os 

objetivos proporcionam um senso de direção para a organização, guiam as decisões 

e servem de parâmetros para avaliação de desempenho.  

Na perspectiva de Araújo (2009), o apesar do modelo não ser uma inovação 

teve um interesse renovado nas décadas recentes a partir dos anos 80 em vários 

países da OCDE. Uma vez que despertou na administração pública a definição de 

objetivos de natureza estratégica e operacional com o recurso e a avaliação dos 

resultados.  
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Segundo Walters, Abrahams e Fountain (2003), o modelo permite uma 

avaliação do funcionamento do setor público fundamentado no desempenho do 

programa e otimização dos custos. Admitem ainda que a GEOR permite o governo 

focar com mais clareza no cidadão e no serviço que eles precisam e não na 

organização e no processo. Estabelece metas e objetivos e controla o seu alcance, 

níveis de qualidade dos serviços e propõe melhorias, organiza a gestão para obtenção 

dos resultados com alocação de recursos para melhor ajustar as políticas propostas, 

alinhando os programas, serviços ou orçamento no percurso de execução com os 

resultados esperados. Permite assim a comparação do desempenho ao interior do 

seu governo e ao longo do tempo, ou com outros governos.  

A Gestão orientada para os resultados é realizada através de um processo de 

três etapas sugerido por WHOLEY (2001): 1ª) conciliar as funções dos atores chave, 

metas orientadas para os resultados e estratégias para alcançar os objetivos; 2ª) 

medir o desempenho regularmente; e 3ª) usar informações sobre o desempenho nos 

esforços para melhorar a eficácia do programa e reforçar a accountability para as 

principais partes interessadas e o público. 

O BID/CLAD (2007) apresenta os principais conceitos de gestão pública 

orientada para resultados, por eles adotados e como estão relacionados, com o intuito 

de evidenciar, de forma gráfica, o fluxo que se estabelece entre os diferentes 

procedimentos e atributos requeridos à gestão pública neste contexto de reforma 

propostas por estes organismos para os Estados modernos. A Figura 1 a seguir busca 

representar este fluxo. 
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Figura 1 – Gestão de Resultados na esfera pública 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: BID/CLAD (2007) 

 

 

O modelo de GEOR vem sendo implementado nas organizações públicas para 

atender a população cada vez mais exigente por resultados concretos que transforme 

efetivamente a sua realidade: 

As reformas gerenciais que ocorrem em diversos contextos a partir 
dosanos 90 colocam como problema central a necessidade de 
redefinir os modelos de gestão pública a partir de novos modelos 
institucionais que permitam ampliar a capacidade de governar, a 
legitimidade política e a eficiência na provisão de bens e serviços para 
a sociedade. (REZENDE, 2009. p.2) 

As Ideias básicas da GEOR são aqui apresentadas segundo o trabalho de 

Walters, Abrahams e Fountain (2003):  

I. Eleger os projetos prioritários. 

Conceito de Gestão para Resultados 

Controle Externo Processo de 
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valor público 
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contas 
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Nível social e 
político 

Nível organizativo 
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II. Definir o mapa estratégico (missão, metas, objetivos e estratégias). 

Desenvolvimento do plano global para atender os projetos prioritários, 

através dos programas e serviços. 

III. Implementar o orçamento, contabilidade e a gestão orientado para 

resultados tendo em vista viabilizar as estratégias, metas e objetivos. 

IV. Dimensionar os custos e monitoramento do desempenho, objetivando 

avaliar o desenvolvimento das metas e objetivos e ajustes nas estratégias, 

programas, sistema de gestão e orçamento, quando necessário. 

As informações sobre o desempenho são usadas para melhorar a tomada de 

decisão. Portanto, é uma dimensão fundamental para a gestão estratégica, pois 

constituem o fluxo de atividades necessárias para alcançar os resultados da 

organização (RIBEIRO et al, 2011). 

Tendo em vista que é um conjunto articulado de ações (relativas a 

investimentos, despesas correntes e outras ações não orçamentárias), para o alcance 

de um objetivo. Esse objetivo é concretizado em resultados — resultado é a solução 

de um problema ou o atendimento de demanda da sociedade — mensurados pela 

evolução de indicadores no período de execução do programa, possibilitando, assim, 

a avaliação objetiva da atuação do governo (GARCES; SILVEIRA, 2002). Esses 

resultados são traduzidos em serviços ou produto final que gerem mudança na 

sociedade. Assim, exemplos de produtos podem ser rodovias pavimentadas, escolas 

construídas, postos de saúde implantados, entre outros (BECHELAINE; SILVEIRA; 

NEVES, 2012). 

Na agenda de uma gestão orientada para resultados, alguns aspectos 
merecem destaque, tais como o próprio foco da gestão, voltado para 
o resultado; a formulação das políticas públicas, tendo como base o 
planejamento governamental; o caráter descentralizador na tomada 
de decisão; a adoção do planejamento estratégico nas organizações 
públicas; sistemas de informação que ofereçam insumos para a 
tomada decisão; o controle dos recursos; o monitoramento da gestão; 
a prestação de contas e a avaliação; a incorporação de mudanças nas 
metodologias utilizadas na formulação do orçamento público, e, ainda, 
a formulação de indicadores próprios para o monitoramento e a 
identificação de desvios, para a introdução de medidas corretivas 
(FORTIS apud MARTINEZ; KANUFRE; REZENDE, 2009, p. 641). 
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Entretanto, transformações no processos de planejamento e na gestão das 

organizações, exigem mudanças profundas na forma de gerir as organizações, 

evidenciando à melhoria da qualidade da prestação dos serviços e à produção de 

resultados requeridos pela sociedade. Os objetivos da Reforma Administrativa visam 

promover essas mudanças: 

i) mudança institucional, entendida de forma mais ampla como 
representando propostas de mudanças nas “regras formais e 
informais” no interior do aparato burocrático; ii) ajuste fiscal, como um 
conjunto de propostas que visa a possibilitar maior racionalidade e 
eficiência na gestão e no uso das receitas e despesas pela 
administração pública. Políticas de reforma, sob diferentes modos, 
apresentam propostas que procuram elevar a performance com 
iniciativas nestes dois objetivos [...] As reformas administrativas 
centradas nos objetivos de ajuste fiscal e de mudança institucional 
geram incentivos ambíguos quanto ao controle sobre a burocracia.” 
(RESENDE, 2002, p.8-14) 

O modelo confere grande flexibilidade ou autonomia sobre os recursos e os 

processos aos administradores públicos, que estabelecem sanções positivas e 

negativas frente ao desempenho alcançado (BECHELAINE; SILVEIRA; NEVES, 

2012). 

No contexto de uma gestão pública por resultados, o planejamento é o centro 

do modelo de gestão, o qual fixará as diretrizes estratégicas e propiciará os meios 

para a avaliação de desempenho e o controle necessário. Matus (1996 apud MOTTIN, 

1999) afirma que a necessidade de planejar traz em si, em primeiro lugar, o 

reconhecimento de que queremos governar nosso futuro em direção satisfatória, ou 

seja, queremos mudanças em determinada situação que se mostra insatisfatória.É 

sinônimo de conduzir conscientemente, sendo que ou planejamos ou somos escravos 

da circunstância. Negar o planejamento é negar a possibilidade de escolher o futuro, 

é aceitá-lo seja ele qual for. 

A implementação eficaz da gestão orientada para os resultados requer 

treinamento em planejamento estratégico, no envolvimento das partes interessadas 

no desenvolvimento das metas e medidas de desempenho, mensuração de 

resultados e análise de dados. O sistema de mensuração de desempenho realiza um 

papel central na GEOR, fornecendo feedback regular sobre a medida em que as 



43 
 

 

estratégias têm sido implementadas e em que medida os objetivos foram ou estão a 

ser alcançados (WHOLEY, 2001). 

Belikow (2008) observa melhoria significativa no desempenho de países que 

adotaram a Gestão para Resultados. Nos debates são medidos os resultados e 

comprados com as propostas anteriormente apresentadas ao público; os gestores têm 

a oportunidade de assumir as responsabilidades anteriormente tomadas por eles, e 

os programas de decisões se voltam para os programas de decisões orçamentárias, 

os quais devem estar voltados para os resultados, onde os dirigentes são convidados 

a prestar contas sobre custos e resultados. 

Schalock e Bonham (2003) indicam as três principais dificuldades em medir os 

resultados na GEOR se devem a: 1) um modelo de avaliação do programa e métodos 

de mensuração; 2) um modelo lógico que ajuda os gestores do programa ver a relação 

entre os inputs; 3) um mecanismo de Gestão por Resultados que inclui feedback para 

prestadores de serviços, um processo de melhoria de qualidade e padrões de 

desempenho. 

O trabalho de Araújo (2009) enumera os obstáculos à implementação da 

GEOR: a resistência à mudança traduzida na apatia dos serviços e dos funcionários; 

a falta de preparação para usar os instrumentos do modelo; as práticas e operações 

internas muitas vezes mantêm o padrão tradicional do velho Sistema; e a 

sobreposição da racionalidade jurídico-administrativa à racionalidade gestionária e 

leva a que estes instrumentos sejam considerados apenas formalidades a cumprir. 

Na experiência de Minas Gerais, Bechelaine, Silveira e Neves (2012) destacam 

como dificuldade e limitação do modelo principalmente o feedback das avaliações 

realizadas, a partir da apuração dos indicadores finalísticos, capazes de retroalimentar 

o sistema de gestão e propiciar, assim, ações corretivas.  

Em Alagoas, há uma série de desafios à realização concreta dessa concepção 

normativa de Gestão para Resultados no estudo de Ribeiro et al (2011). Para os 

autores, reformas administrativas mexem com o equilíbrio entre instituições, pessoas 

e centros de poder, pois alteram regras e mecanismos de decisão, além de forçar a 



44 
 

 

quebra de paradigmas antigos referentes a processos altamente burocratizados sem 

foco para resultados.  

Na literatura há vários estudos que mostram que a implementação da GEOR 

levanta vários problemas, nomeadamente: i) a dificuldade em integrar a gestão do 

orçamento com o planeamento estratégico; ii) a complexidade dos modelos dificulta a 

sua implementação como um instrumento simples e rígido para as organizações 

públicas; iii) a dificuldade em articular instrumentos operacionais com os planos de 

atividade e o orçamento; iv) a ausência de coordenação entre o plano e os 

instrumentos formais relativos aos procedimentos orçamentais; v) a necessidade de 

uma nova cultura gestionária. Dessa forma, a experiência de Portugal sugere que a 

implementação da GEOR é difícil e que demora anos até que estas mudanças se 

incorporem no sistema existente (ARAÚJO, 2009). 

Em síntese, as experiências de reforma ocorridos no Brasil são restritas aos 

modelos patrimonialista, burocrático e gerencial, os quais não tiveram uma transição 

linear bem definida de um modelo para o outro, havendo momentos de sobreposição 

dos modelos, estando o país atualmente vivenciando experiências de administração 

gerencial. O modelo trabalhado neste estudo é um desdobramento da Nova Gestão 

Pública apoiada pelo gerencialismo: Gestão Orientada para Resultado. O capítulo 

seguinte trata sobre a experiência de implementação da GEOR em Alagoas, 

predominantemente a partir das publicações do governo do estado. 
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3 MODELO DE GESTÃO ORIENTADA PARA O RESULTADO NO ESTADO DE 
ALAGOAS 

 

 

Este capítulo discute os princípios e ferramentas utilizados na implementação 

da Gestão Estratégica Orientada para Resultados no estado de Alagoas. Busca 

identificar as iniciativas e medidas relativas ao programa de Gestão Orientada para 

Resultados – GEOR presentes no planejamento e na gestão do estado, em particular 

no âmbito da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico – 

SEPLANDE. 

 

 

3.1 O PANORAMA DO ESTADO 

 

 

O Estado de Alagoas está inserido no Nordeste brasileiro, fazendo divisa de 

seu território com os Estados de Pernambuco, Sergipe, Bahia, além do oceano 

Atlântico. Alagoas detém uma extensão territorial de 27.767,66 Km², com 102 

municípios, distribuídos em três mesorregiões e em treze microrregiões, as quais 

possuem suas próprias peculiaridades socioeconômicas. O estado de Alagoas possui 

uma população de 3.300.993 habitantes, sua capital, Maceió, concentra cerca de 30% 

deste total e detém uma densidade demográfica de 112,33 habitantes por Km2, 

considerada a 4ª maior do Brasil, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (2013). 

O estado é caracterizado majoritariamente pelos latifúndios de cana de açúcar 

e o setor informal que não requerem mão de obra qualificada. Conforme Carvalho 

(2005), Alagoas é um dos estados mais desiguais do Brasil, devido aos sérios 

problemas sociais, econômicos e políticos no estado, como, por exemplo, os índices 

sociais mais negativos do país, onde 62% da sua população são considerados pobres, 

conforme dados do IPEA em 2005. 
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De acordo com Melânia (2012), Alagoas tem sido incapaz de construir uma 

estrutura consistente de desenvolvimento econômico social sustentável, devido a 

ausência de uma política de investimento em capital humano, o que compromete a 

capacidade do setor público de financiar uma provisão adequada de bens e serviços 

de qualidade para a sociedade, limitando desta forma suas condições de crescimento 

econômico e desenvolvimento social. Como evidência dessa situação, nas últimas 

duas décadas o estado teve uma taxa de crescimento econômico inferior ao 

crescimento das economias nordestina e nacional. Além disso, também apresenta um 

dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) dentre os estados 

brasileiros. 

Para tanto, no ano de 2004, baseado no ideário da gestão pública gerencial, 

disseminado no Brasil por Bresser (1988), ocorreu a primeira tentativa de inserção da 

administração pública de Alagoas no modelo de Gestão Orientada para Resultados, 

com a implantação de um modelo de gestão para resultados denominado de Projeto 

de Apoio ao Fortalecimento do Planejamento e da Gestão de Políticas Públicas do 

Estado de Alagoas – PROGEAL. Objetivo principal do programa, de acordo com  Silva 

(2010), consistia em melhor capacitar e estruturar o setor público estadual, com 

instrumentos de planejamento e gestão para um processo crescente de melhoria no 

planejamento, definição, implementação e gestão das políticas públicas, a partir de 

um modelo de Governo Matricial.2 

Conforme Melânia (2012), o PROGEAL avançou muito pouco na capacidade 

de leitura da realidade e de domínio de instrumentos e metodologias de planejamento 

de Políticas Públicas. Com a finalidade de sustentação do PROGEAL, foi realizada 

uma operação de crédito entre o Governo Estadual e o Banco Mundial – BIRD, que 

pretendeu alcançar o equilíbrio fiscal do estado e fortalecer os instrumentos de gestão 

pública e os investimentos estratégicos do Estado. 

                                                 
2A gestão matricial é um modelo de gestão em que as relações de subordinação estão configuradas 

numa estrutura de matriz, isto é, os colaboradores de diferentes departamentos estão afetos a 
projetos, objetivos ou atividades distintas e como tal respondem a uma chefia bicéfala (subordinação 
dupla). Disponível em: https://www.portal-gestao.com/item/7578-o-que-%C3%A9-a-gest%C3%A3o-
matricial.html. 
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Para Marini e Martins (2004), o governo matricial implanta uma estrutura em 

redes para a geração de resultados de desenvolvimento baseado na definição e 

gerenciamento intensivo de pontos nodais entre programas e a arquitetura 

governamental ou organizações necessárias à sua implementação. 

Ainda de acordo com Marini e Martins (2004), o movimento gerencial foi 

influenciado por argumentos como: a crença generalizada de que a crise do Estado 

tinha como dimensão preponderante a fiscal; a visão ideológica dominante (e 

neoliberal) de minimização do estado já que o mercado era suficiente. Então, 

consequentemente, os debates e as práticas decorrentes, sobre gestão pública, 

concentraram-se em como adequar a máquina aos novos requisitos, enfatizando uma 

agenda muito mais negativa do que positiva. A introdução, quase sempre literal, de 

métodos empresariais de gestão e a tentativa de doutrinação das pessoas para esta 

nova realidade, foram ações privilegiadas, pois as reformas de primeira geração 

tinham uma orientação essencialmente econômica e fiscal, logo, a crise do Estado era 

um elemento central das reformas.  

De acordo com Marini e Martins (2004), A Nova Gestão Pública surge como 

equilíbrio entre ajuste fiscal, instabilidade econômica e desenvolvimento social: 

As reformas de segunda geração (início do século XXI) não dispensam 
o ajuste fiscal e a preocupação com a estabilidade econômica, mas 
enfatizam o aumento de bem estar de forma integrada à 
responsabilidade fiscal e com ganhos de eficiência, que se baseiam 
em transformações estruturais, não na mera redução de despesas (...) 
e diferenciam o desenvolvimento econômico (relacionado à 
industrialização e crescimento do produto interno bruto) do 
desenvolvimento social (associado à distribuição da renda). (MARINI; 
MARTINS, 2004, p.6). 

De acordo com a Fundação Ulysses Guimarães (2011), o maior obstáculo da 

implantação do Plano Plurianual – PPA  do Estado da Alagoas, eferente a 2008 a 

2011, inclusive reconhecido no próprio, é a situação das finanças públicas do estado 

que vinha se arrastando desde a implantação do Programa de Ajuste Fiscal, criado 

pela União, que obrigou aos estados um ajuste nas contas públicas e que, 

posteriormente, foi fortalecido com a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 

2000. As transferências federais constituem uma das maiores fontes de renda do 
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estado, que não tem conseguido aumentar suficientemente sua arrecadação através 

das receitas tributárias. 

Com o estado de Alagoas não foi diferente, pois além dos motivos elencados 

por Silva (2010), como a falta de compromisso do núcleo estratégico do governo, 

baixa divulgação (servidores que nunca ouviram falar a respeito do projeto), a 

implantação nos dois últimos anos do governo, prazo insuficiente para obter o retorno 

desejado, acrescenta-se o foco exclusivo na crise fiscal. Este foco concentra-se na 

redução de custos através da redução do número de secretarias e plano incentivo a 

demissão voluntária, entretanto com poucas iniciativas no incremento na arrecadação 

local mantendo-se a dependência de transferências do governo Federal. 

O método empresarial foi denominado por Ramió (2001) como corrente 

neoempresarial e que foi dominante no movimento da Nova Gestão Pública. No 

contexto do modelo de gestão matricial, com ênfase no controle fiscal e com o advento 

da nova gestão pública, o governo estadual do segundo mandato de Teotônio Vilela 

Filho (2011-2014), assumiu com um programa que tem como macro objetivo o 

“Desenvolvimento com Bem-estar Social” a partir de cinco princípios norteadores 

(ALAGOAS, 2009):  

I. Estado e Governo a Serviço da Sociedade; 

II. Sociedade Solidária e Justa; 

III. Consolidação da Democracia e da Liberdade; 

IV. Economia Saudável; 

V. Harmonia com o Meio Ambiente. 

A análise feita por Silva (2010) sobre as tentativas de implantação do modelo 

de Gestão por Resultados e suas implicações na estrutura de governo, no período 

2004 a 2010 no Estado de Alagoas, possibilitou identificar os fatores críticos que 

comprometeram a efetivação do modelo: os cenários não foram favoráveis para a 

implantação/ implementação da GEOR em Alagoas: a primeira tentativa ocorreu nos 

últimos anos de um governo e a segunda no período eleitoral; os programas do PPA 

não eram estruturantes e tinham pouca consistência para garantir resultados; falta de 

comprometimento da alta administração com os resultados; ausências de estratégias 

e mecanismos apropriados de implantação/ implementação; falta de accountability; 
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fragilidade da capacidade de gestão da Administração Pública Estadual; e ausência 

de uma cultura de Gestão por Resultados na Administração Pública.  

A partir dos princípios apresentados, a administração de Alagoas, por 

intermédio da Secretaria do Planejamento e Orçamento, elaborou um diagnóstico em 

que foram apresentadas algumas das potencialidades econômicas do estado, bem 

como os desafios. Na próxima seção, será apresentado como esse modelo foi 

concebido e como se deu seu processo de implementação. 

 

 

3.2 O PROGRAMA GESTÃO ESTRATÉGICA ORIENTADA PARA RESULTADOS: O 

PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS 

 

 

Em 2007, o Governo do estado realizou uma reforma administrativa em que 

reduziu de 46 para 17 secretarias, além da fusão e extinção de outros Órgãos da 

Administração Indireta a partir da Lei Delegada Nº 43 de 28 de junho de 2007. Dando 

sequência ao processo de mudança, lançou em 2008, a GEOR – Gestão Estratégica 

Orientada para Resultados (SILVA, 2010). 

Segundo Melânia (2012), o corte setorial não era mais uma solução viável visto 

que o estado não tinha uma política de recursos humanos alinhada com a estratégia 

de seu governo. A incorporação de novos funcionários não é determinada pelo 

crescimento da demanda por serviços públicos e a remuneração não está 

correlacionada ao desempenho. A partir de dados do censo do servidor público de 

Alagoas de 2009, aproximadamente 24,6% (11.479) dos funcionários ativos tinham 

idade superior a 50 anos, e grande parte com direito a aposentadoria. Aliado a esses 

problemas de ordem fiscal está a baixa capacidade de execução dos programas, além 

da dificuldade em gerenciá-los e um restrito comprometimento com os resultados. 

Para alcançar esta pretensão de enxugar a administração pública e obter 

resultados, o Governo do Estado de Alagoas contratou a empresa de consultoria 

Macroplan para realizar um diagnóstico e linhas de atuação para superar as 

dificuldades anteriores e alcançar o crescimento socioeconômico em parceria com as 
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secretarias de estado. Essa empresa, segundo Lemos (2007), é especializada em 

estudos prospectivos e administração estratégica, nos estados de Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Espírito Santo e Alagoas.  

A GEOR se fundamenta no empreendedorismo de forma a guiar governos 

visando alcançar resultados concretos a partir das ferramentas enumeradas pela 

Secretaria do Planejamento e do Orçamento do Estado de Alagoas como 

planejamento estratégico, programação e execução orçamentária, sistema 

informatizado de monitoramento e gerenciamento de projetos. Nesse caso, o papel 

do servidor na resolução de problemas críticos é mais ativo, devido aos critérios de 

responsabilização e compromisso (SEPLANDE, 2014). 

Percebe-se na Figura 2 que a lógica da GEOR parte dos resultados esperados 

e determinados pelo Governo, para posteriormente definir os resultados das 

Secretarias, projetos e ações. Em Alagoas, esse processo se deu da mesma forma a 

partir do Programa de Governo de Teotônio Vilela3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3O plano é referente ao primeiro mandato pelo período de2007 a 2010. 
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Figura 2 - Lógica da GEOR 

 
Fonte: Governo do Estado de Alagoas (2009). 

 

 

De acordo com Vilela (2007) em seu programa de Governo, o eixo central do 

programa é a reinserção econômica do estado, a partir do investimento prioritário em 

eixos estruturantes como a educação, o turismo, a indústria e o agronegócio. Como 

consequência desse investimento, a atuação se prolongaria para as áreas de 

segurança pública, emprego e renda, saneamento, infraestrutura e saúde, além da 

qualificação da gestão pública. Cada eixo exigiria dos gestores a definição e 

implantação dos projetos em áreas distintas com o propósito de atender as diretrizes 

estabelecidas. 

Para acabar com a situação de dependência do setor público, das 

transferências da União e reverter os indicadores socioeconômicos, o PPA 2008-2011 
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recomendou uma conduta de estado rigorosa e modernizada, com a gestão voltada 

para obtenção de resultados, de modo a atrair investimentos.  

O primeiro passo, segundo Governo do Estado de Alagoas (2009), para a 

modernização e a gestão orientada para resultados, foi a elaboração de um 

diagnóstico, pela Secretaria do Planejamento do Estado, em que foram apresentadas 

algumas das potencialidades econômicas e desafios, principalmente no que diz 

respeito à qualidade de vida, à redução das desigualdades sociais e à geração de 

ocupação e renda de forma sustentável e com a emancipação das famílias mais 

pobres. 

Em seguida, foram delimitados os principais eixos e setores para o 

desenvolvimento das ações governamentais: Eixo Central (desenvolvimento 

econômico), Eixo Estruturante (educação, indústria e agropecuária e turismo) e os 

Eixos Transversais (assistência social, ciência e tecnologia, cultura, esporte, gestão 

governamental, infraestrutura, meio ambiente e recursos hídricos, saúde e segurança 

pública). 

A implantação da GEOR ocorreu associada ao monitoramento e avaliação dos 

projetos prioritários – MAPP4 que objetiva definir e monitorar os programas, projetos 

e seus principais indicadores de resultados, utilizando-se de uma metodologia de 

trabalho interativo, por meio de um processo de discussão, capacitação e repasse de 

métodos e técnicas necessárias para os gestores e técnicos do estado. 

Quanto à capacitação de gestores e gerentes, a Macroplan realizou um curso 

conceitual sobre GEOR, marco lógico, elaboração de indicadores de resultados, 

monitoramento e avaliação de programas e projetos públicos. Esse curso teve por 

objetivo dar uma visão rápida sobre alguns conceitos básicos de forma a subsidiar os 

técnicos no trabalho de seleção dos Projetos Prioritários (ALAGOAS, 2009). 

Como pode ser observado no Quadro 1, a contrução dos projetos se 

desenvolveu a partir de etapas que envolveram diversos atores. 

                                                 
4Esse instrumento possibilita ao Governo, através do monitoramento, fazer as correções necessárias 

para que os projetos prioritários sejam executados conforme o planejado. O MAPP permite fazer o 
planejamento, através do cadastramento dos projetos selecionados, o monitoramento periódico das 
principais ações e a avaliação dos resultados obtidos. Fonte: Alagoas (2009). 
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Quadro 1– Etapas para o desenvolvimento do trabalho 

Etapas para o desenvolvimento do trabalho 
Pesquisa documental para levantamento de informações pré-existentes de 
diagnósticos, estudos e planos referentes às políticas governamentais 
Levantamento e análise de dados estatísticos referentes aos principais 
indicadores de resultados de governo 
Reuniões de nivelamento conceitual com técnicos e gestores das Secretarias 
Capacitação dos técnicos e gestores em conceitos básicos de GPR 
Reuniões com Secretários e gestores estratégicos das Secretarias selecionadas 
para identificação dos projetos prioritários 
Reuniões com o Governador e os Secretários para definições estratégicas sobre 
projetos prioritários 
Reunião com os técnicos e gestores das Secretarias para apresentação do 
sistema de monitoramento – MAPP 
Capacitação dos técnicos e gestores das Secretarias para operacionalização do 
sistema de monitoramento – MAPP 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados de Governo do Estado de Alagoas (2009). 

 

 

Esses encontros em conjunto com a elaboração do PPA estadual 2008-2011 e 

do Programa do Governo do Estado possibilitaram definir as Áreas de Resultados de 

interesse do governo, identificar os principais Indicadores de Resultados Estratégicos 

de Governo e definir os Projetos Prioritários. Conforme o Quadro 2, as áreas estão 

subdividas em seus respectivos indicadores. 
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Quadro 2– Fonte de Indicadores e Áreas de Resultados de Governo 

Áreas/ Indicadores Fonte 
Desenvolvimento do Capital Humano com Melhoria 

da Qualidade de Vida 
 

1. Analfabetismo Infantil (7 anos) (%) 
2. Analfabetismo Infantil (8 e 9 anos) (%) 
3. Mortalidade Infantil (%0) 
4. Taxa de Freqüência no Ensino Fundamental (%) 
5. Taxa de Conclusão no Ensino Médio (%) 
6. Taxa de Homicídios Dolosos (por 100.00 hab.) 
7. Taxa de Roubos (por 100.00 hab.) 
8. Taxa de Furtos (por 100.00 hab.) 
9. Razão de Mortalidade Materna 
10. Esperança de Vida 
11. Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

PNAD/IBGE 
PNAD/IBGE 

Sínteses dos Indicadores 
Sociais/IBGE 
PNAD/IBGE 
PNAD/IBGE 
SENASP/MJ 
SENASP/MJ 
SENASP/MJ 
DATASUS 

Sínteses dos Indicadores 
Sociais/IBGE 

PNUD 

Redução da Pobreza e da Concentração de Renda  
1. Proporção de Pobres (%) 
2. Proporção de Indigentes (%) 
3. Desigualdade de Renda – Gini 
4. Proporção da Renda apropriada pelos 50% mais 

pobres 
5. Renda Média Domiciliar (R$ de 2007) 
6. Renda Média Domiciliar per capita (R$ de 2007) 
Consumo de Energia Elétrica Residencial (MWh) 

IPEA/IBGE 
IPEA/IBGE 
IPEA/IBGE 
IPEA/IBGE 

 
IPEA/IBGE 
IPEA/IBGE 

Ministério de Minas e Energia 
Crescimento Econômico com Desconcentração 

Regional e Geração de Emprego 
 

1. PIB (R$ de 2000 - milhões) 
2. PIB per capita (R$ de 2000) 
3. Relação PIB capital / PIB interior 
4. Emprego Formal (Geração Líquida) 
5. Qualidade do Emprego (Empregos com mais de 2 

sal. mín.) 
6. Exportações (R$ milhões) 
7. Importações (R$ milhões) 
8. Número de Pequenas Empresas 
9. Número de Médias Empresas 

Sistema de Contas Regionais/IBGE 
Sistema de Contas Regionais/IBGE 
Sistema de Contas Regionais/IBGE 

Rais/Caged/TEM 
PNAD/IBGE 

 
MDIC/Secex 
MDIC/Secex 

Rais/Caged/MTE 
Rais/Caged/MTE 

Gestão Pública Inovadora e Focada no Cidadão  
1. GPR – N° Programas M&A 
2. Investimento/RCL 
3. Poupança Corrente 
4. % Execução Orçamentária 
5. Gasto Pessoal/RCL 
6. Gasto Custeio/RCL 

STN 
STN 
STN 
STN 
STN 
STN 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado de Alagoas (2009) 

 

 

O passo seguinte foi a identificação de programas/projetos Prioritários das 

secretarias setorias selecionadas, em conjunto com os técnicos e gestores das 

diversas Secretarias estaduais, com a conseqüente construção do marco lógico dos 
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programas setoriais, focando nos indicadores de resultados e suas possíveis relações 

com os produtos, tendo em vista estabelecer um sistema de Monitoramento e 

Avaliação dos mesmos.   

Inicialmente foram selecionadas seis (6) secretarias: Saúde (SESAU), 

Educação e do Esporte – SEE, Turismo – SETUR, Defesa Social – SEDS, 

Infraestrutura – SEINFRA e Agricultura – SEAGRI. Os 43 Projetos Prioritários foram 

desdobrados em 112 ações identificados de acordo com a metodologia proposta e 

catalogados em formulários estruturada5 (Anexo A), contendo informações para o 

monitoramento: fontes de recursos, focos de ação, produtos, indicadores de 

desempenho, público-alvo de cada projeto, integração com outros Projetos/programas 

do governo e de seus resultados esperados. 

A escolha dos Projetos foi debatida internamente e referendada pelos 

respectivos Secretários. O Governador aprovou os projetos selecionados, que 

passaram a ser monitorados pela SEPLANDE, através de um sistema informatizado 

(MAPP) disponibilizado pela Consultoria.  

Sendo o MAPP um sistema de monitoramento e avaliação, permite medir e 

acompanhar o desempenho das Secretarias, dos programas e projetos prioritários 

definidos, além de acompanhar sistematicamente os resultados setoriais e de 

Governo, bem como os eventuais pontos de estrangulamento que possam 

comprometer o alcance dos objetivos pretendidos. O sistema comporta três módulos 

independentes: Avaliação, Planejamento e Monitoramento. 

Os dois primeiros módulos, Avaliação e Planejamento, apresentam 

informações de natureza mais estáticas. Tais informações consistem em indicadores 

selecionados de Resultados Estratégicos do Governo e de Projetos definidos como 

prioritários.  

No entanto, o módulo de monitoramento, tem natureza dinâmica, consistindo 

na essência do monitoramento propriamente dito. Contém informações físicas e 

financeiras sobre cada projeto prioritário e suas principais ações, proporcionando, a 

                                                 
5Fichas de Identificação MAPP. 
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partir de sua alimentação mensal, a disponibilização das informações gerenciais 

necessárias para aferir o desempenho das ações governamentais (ALAGOAS, 2011). 

A responsabilidade pelas informações sobre o andamento dos projetos 

prioritários foi atribuída a uma única pessoa em cada secretaria, diretamente ligada 

ao respectivo secretário e por ele indicada, a quem compete se articular internamente 

com os responsáveis por cada uma das ações e alimentar o sistema. Essas 

informações só são inseridas no sistema com a validação por parte de cada secretário 

(ALAGOAS, 2009). 

A modernização da máquina pública proposta pelo programa do PPA 2008-

2011 foi reforçada com o PPA 2012-2015 a partir da criação do programa Alagoas 

tem Pressa – ALTP, para fins de controle e de monitoramento das ações. 

O Programa ALTP 2011-2022,fundamentava-se na GEOR. Conforme o 

documento de apresentação do programa em fevereiro de 2012, foi concebido como 

uma estratégia de gestão, centrada no desempenho da administração pública, que 

orientava o governo para o alcance dos resultados a partir das diretrizes: coerência 

com as orientações estratégicas e previsão dos recursos disponíveis; organização dos 

programas em áreas de resultados; responsabilização por resultados e 

monitoramento em rede (ALAGOAS, 2012). 

O programa pretendia promover o equilíbrio das finanças públicas, mudanças 

culturais e a atitude inovadora de gestores públicos e lideranças da sociedade civil. 

Foi desenhado para o período de 2011 a 2022 com a finalidade de monitorar 

sistematicamente o alcance das metas e andamento dos projetos, fornecer 

informações organizadas e acessíveis em tempo real para subsidiar a resolução de 

problemas críticos e a tomada de decisão dos gestores. Dispunha de ferramentas de 

monitoramento, a saber: sistema de informações para apoio a decisão, relatórios 

gerenciais e as reuniões de monitoramento. No âmbito gerencial e setorial, ocorreram 

mensalmente, enquanto no campo estratégico, os encontros eram quinzenais. A partir 

desses encontros, ocorre a divulgação das ações e projetos a serem realizados por 

cada setor (secretaria) e comparar o desempenho. 
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Os principais atores envolvidos no monitoramento do modelo da GEOR são: o 

governador do estado, os secretários e gerentes dos projetos. Cada gerente é 

responsável por ações, marco crítico e indicadores dos projetos. As suas funções são: 

Planejar a execução do programa; Formar e motivar a equipe; Negociar os 

compromissos com as parcerias externas e internas; Manter um sistema de 

informações gerenciais para o controle do desempenho e da gestão de restrições; 

Promover a execução das ações de forma a obter os resultados desejados; Participar 

da administração orçamentária e financeira; Comunicar-se com o público-alvo do 

programa; Avaliar e aperfeiçoar continuamente o programa (ALAGOAS, 2009). 

O PPA 2012-2015 segundo a Fundação Ulysses Guimarães (2011) apresenta 

muitas dificuldades em avançar com várias políticas públicas e inserir Alagoas no 

ritmo de crescimento econômico nordestino. Segue as possíveis razões: 

I. ausência de uma visão mais sistêmica e aprofundada sobre 

desenvolvimento econômico;  

II. ausência de capacidade técnica para conhecer melhor os grandes 

problemas e soluções do estado de Alagoas;  

III. desalinhamento das ações da política de governo com os programas 

federais;  

IV. concepção elitista de crescimento econômico, com relevante privilégio aos 

grandes interesses econômicos;  

V. falta de mobilização política para empreender programas, projetos e ações 

que abarquem as atividades econômicas populares;  

VI. desinteresse em avançar em políticas ambientais.  

Essas dificuldades possivelmente são refletidas na proposta de implementação 

da GEOR no estado, uma vez que o planejamento é uma das principais ferramentas 

da Gestão para Resultados como foi dito por Marrakech (2004), FORTIS (apud 

MARTINEZ; KANUFRE; REZENDE, 2009) e Wholey (2001). 

Diante da descrição feita neste capítulo sobre a implementação e as 

características do modelo de Gestão Orientada para o Resultado em Alagoas, 

ressalta-se o fracasso das tentativas anteriores de implantação e implementação 

devido à falta de uma cultura propícia para acolher o modelo, estratégias de 
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implantação, accountability e a fragilidade da capacidade de gestão. Ainda neste 

capítulo, ressalta-se também o esforço de tentar fechar essas lacunas na proposta 

desenvolvida juntamente com a empresa Macroplan. O próximo capítulo apresenta as 

tentativas recentes de implementação do modelo da GEOR no estado a partir da 

percepção dos gestores participantes desta pesquisa. 
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 4 A PERCEPÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS SOBRE O PROCESSO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO ORIENTADA PARA 
RESULTADOS NO ESTADO DE ALAGOAS 

  

 

Com a finalidade de investigar a implantação da Gestão Orientada para o 

Resultado no estado de Alagoas, esta seção apresenta a análise dos resultados 

referentes aos dados coletados a partir da aplicação de questionários e de entrevistas 

semiestruturadas com os atores responsáveis pelos diversos setores da Secretaria de 

Planejamento do Estado de Alagoas, responsável pela implementação do programa 

de GEOR no estado, selecionados conforme critérios descritos na introdução deste 

trabalho.  

O processo de implantação da GEOR no estado de Alagoas, requer o 

desenvolvimento, de um conjunto de iniciativas, pelos diferentes órgãos e setores 

governamentais, numa atuação orquestrada e alinhada para a consecução os 

resultados desejados. Tais iniciativas envolvem “ (i) Compromisso dos gerentes em 

relação à implementação da GEOR, (ii) Descentralização da tomada de decisão da 

gestão, (iii) Capacitação continuada sobre a GEOR, (iv) nível de coordenação entre 

os órgãos de planejamento de políticas e os de execução, (v) “Conhecimento por parte 

da equipe gerencial quanto aos benefícios da GEOR” e (vi) “Avaliação e 

monitoramento”. Na percepção dos atores participantes da pesquisa o “compromisso 

dos gerentes em relação à implementação da GEOR”, e o “conhecimento por parte 

da equipe gerencial quanto aos benefícios da GEOR”, foram as ações estratégicas 

que os gestores participantes da pesquisa atribuíram maiores pontuações. Este 

resultado requer ressalvas na análise considerando que os próprios gestores se auto 

avaliaram, embora, ao comparar as pontuações gerais é possível inferir que o 

programa ainda é visto como atribuição daqueles que estão em cargos gerenciais, 

pois a ação considerada como menos desenvolvida é o “nível de coordenação entre 

os órgãos de planejamento de políticas e os de execução”. Ou seja, é possível que o 

programa ainda não esteja disseminado dentro dos órgãos e há ainda uma separação 
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não adequada entre as funções de formulação e de execução, o que certamente gera 

dificuldades em sustentar a execução das ações e atividades conforme o planejado. 

 

Tabela 1 –Graus atribuídos pelos atores selecionados às variáveis previstas no processo de 
implantação da Gestão por Resultados no Estado da Alagoas 

Variáveis Graus de 
Importâncias 

Freq. 
Total 

Total 
Pond. 

 1 2 3 4 5   

Monitoramento do processo de implantação - 1 3 1 1 6 20 

Conhecimento por parte da equipe gerencial 
quanto aos benefícios da GEOR - 1 - 4 1 6 23 

Compromisso dos gerentes em relação à 
implementação da GEOR - - 1 4 1 6 24 

Descentralização da tomada de decisão da 
gestão 1 - 3 1 1 6 19 

Capacitação continuada sobre a GEOR - 1 3 2 - 6 19 

O nível de coordenação entre os órgãos de 
planejamento de políticas e os de execução - 3 2 1 - 6 16 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários aplicados pelo autor. 

 
 

Ainda em relação as ações estratégicas previstas no processo de implantação 

da GEOR, observa-se que embora os informantes da pesquisa tenham sido ou 

estavam sendo gestores no momento da realização desta pesquisa, alguns disseram 

desconhecer algumas destas importantes ações estratégicas do programa. Nesse 

caso, se apenas um dos gestores não conhece ou não está informado sobre tais 

ações, este achado torna-se relevante pois trata-se de um ator responsável pela 

condução do programa. Da mesma forma, respostas ambíguas como por exemplo um 

dos gestores declara a “Existência de modelos de cooperação público – privado para 

áreas estratégicas na produção de bens e serviços” ao mesmo tempo que diz que não 

existe “estratégias e regras de cooperação com a sociedade civil”, desconhecendo 

que estas regras são as que regem os modelos de cooperação. Equivalente a este 

resultado, causa também estranheza que um dos gestores não admita que a GEOR 

estabeleça programas de acordo com as necessidades sociais do Estado de Alagoas, 

desde que um dos grandes objetivos finalísticos desta modalidade de gestão pública 

é a redução destas desigualdades. Uma análise geral dos resultados levantados 
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através do questionário evidencia que há sempre um gestor que ou desconhece a 

existência das ações estratégicas ou as avalia como inexistente no estado. Como 

sinalizado anteriormente, a análise de base qualitativa orienta-se pelo mérito do 

resultado, isto é, não é relevante apenas o fato da maioria dos gestores respondentes 

da pesquisa, ter uma visão consensual sobre as ações estratégicas. Mais importante 

ou tão importante quanto este resultado, é constatar que  a existência de um gestor 

da equipe gestora, desconhecer ou não valorizar estas ações, pois isto reflete um 

aspecto fundamental da GEOR que é o alinhamento necessário entre os diferentes 

atores envolvidos com o programa para garantir a sustentabilidade do programa e sua 

disseminação para toda a administração.  

 

Tabela 2 – Avaliação dos atores selecionados quanto a existência de estratégias previstas no 
processo de implantação da Gestão por Resultados no Estado da Alagoas 

Variáveis Categorias Freq. 
Total 

 Sim Não Não sei  

A GEOR em Alagoas estabelece programas de 
acordo com as necessidades sociais 5 1 - 6 

A responsabilidade do programa está identificada e 
definida com antecedência 6 - - 6 

Existência de modelos de cooperação público – 
privado para áreas estratégicas na produção de 
bens e serviços 

3 1 2 6 

Existência de estratégias e regras de cooperação 
com a sociedade civil 2 2 2 6 

O modelo de GEOR foi implantado conforme o 
planejado e incluiu análises de viabilidade 5 1 - 6 

A informação do sistema de monitoramento é 
transportada ao sistema de avaliação 5 - 1 6 

Os gestores dispõem de informação contínua e 
estável sobre o processo de execução dos projetos 5 1 - 6 

A informação sobre a execução dos projetos é 
considerada estratégica pela organização 5 1  6 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários aplicados pelo autor. 
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4.1 IMPLEMENTAÇÃO DO GEOR: O QUE DIZEM OS ATORES 

 

 

A implantação da GEOR inicia-se a partir da contratação, por parte do estado 

de Alagoas, da empresa de consultoria em Gestão, Macroplan, para desenhar um 

programa de monitoramento e gestão de resultados, o qual denomina-se “Programa 

Alagoas Tem Pressa” (Alagoas, 1999). Ao assumir a consultoria, a empresa realizou 

treinamento com alguns dos atores chave, apresentando conceitos elementares e 

experiência dos outros estados. Este treinamento foi confirmado por um dos gestores 

entrevistados, o qual considera que os secretários participaram do treinamento “(...), 

mas eles não tinham a pessoa de projetos [...] então teria que ter algum gestor de 

projeto lá dentro, que tinha o gerente do projeto mas esse gerente infelizmente não 

foi capacitado” (E2, 2015). 

Para este mesmo gestor, a capacitação desses e dos demais atores ocorreu 

de forma gradual:  

[...] também foi trabalhado durante (a implantação), a gente fazia 
reunião com os gerentes mensalmente e a gente começou a dar a 
capacitação [...] só que também como você não recebeu o 
treinamento específico para monitorar esse projeto, você dependia de 
outro que era esse gerente, aqui ele foi recebendo devagarinho com o 
tempo [...] (E2, 2015). 

A empresa de consultoria contratada realizou um diagnóstico da situação em 

que as ações foram individualizadas por secretarias, montando os projetos e 

indicadores com a participação dos gestores, como se depreende da fala de um dos 

gestores entrevistados: 

Macroplan... fez um diagnóstico (...) levantando todos os... os 
problemas né? teve educação saúde e tal... e ele já sinalizava algumas 
condições de melhoria né? aí desenhou um conjunto de indicadores 
para reverter... o que ele apontou no diagnóstico... e esses indicadores 
era alvo/e foi exatamente alvo do governo nesse período [...] mais ou 
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menos quatorze indicadores [...] e um conjunto de projetos 
estruturantes [...] (E1,2015). 

Estas iniciativas são reforçadas por outro depoente que descreve como 

funcionava o fluxo dos projetos: “[...] junto com a ajuda da Macroplan você fez o seu 

projeto tá? eu tinha um monitor meu que ia ajudar você a montar esse projeto formar 

esse projeto, quebrar ele em mapas de acompanhamento [...]” (E2, 2015). 

Admite também que existiram problemas quanto a capacitação dos técnicos 

responsáveis pela elaboração destes projetos:  

Houve meia boca (sic) pela Macroplan, meia boca (sic) uma coisa é 
você fazer uma coisa (...) um curso de projeto (...) pra você fazer um 
MBA em projeto, você passa um ano e meio; como é que você quer 
em meses, em um dois três meses montar um projeto? que a pessoa 
saiba fazer tudo, monitorar tudo? (E2,2015). 

Na leitura dos documentos observa-se que a foi montada uma equipe para 

auxiliar na execução e monitoramento das ações de cada secretaria, fazendo um 

monitoramento permanente das ações coordenado pela SEPLANDE. Contudo, os 

depoimentos dos gestores apontam fragilidades na capacitação técnica da equipe de 

execução dos projetos, principalmente quando comparado com a capacitação dos 

técnicos que atuavam no monitoramento dos projetos:  

[...] eram as secretarias que contratavam, algumas tinham outras não 
tinham, por isso que se perdia convenio, ouvia que se perdia dinheiro 
por quê? Elas tinham técnicos excelentes pra monitorar, mas não pra 
executar, executar (...) 

Entende-se com este relato, que as secretarias estaduais não dispunham de 

equipes técnicas para elaboração de projetos, muitos dos quais já com sinalização de 

convênios ou mesmo com convênios assinados. Nesse sentido, é possível inferir que 

a implantação da GEOR em Alagoas, tentou contemplar a primeira etapa do processo 

sugerida por WHOLEY (2001): harmonizar as funções dos atores chave, metas 

orientadas para os resultados e estratégias para alcançar os objetivos. Mas não 

ocorreu um processo de capacitação capaz de favorecer sua implantação de forma 

mais arrojada e institucionalizada. De acordo com um dos gestores: 

[...] a implantação foi bastante desgastante, pois o modelo não foi 
discutido amplamente com os técnicos e sua implantação não levou 
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em consideração os requisitos mínimos de um processo como esse 
de mudança de cultura (Q7,2015). 

A realização de uma pesquisa prévia sobre a realidade social do estado, 

buscando caracterizar o cenário socioeconômico do estado de Alagoas, foi uma das 

iniciativas que marcaram o início da implantação da GEOR no estado. Esta pesquisa 

foi considerada pelos participantes como indispensável para a definição do mapa 

estratégico, etapa essencial da metodologia utilizada pela GEOR. De acordo com 

Walters, Abrahams e Fountain (2003), faz parte da base da GEOR, por ser um 

pressuposto para elaboração de um mapa estratégico. Os gestores que responderam 

ao questionário desta pesquisa, avaliaram com nota 4 e 5 o processo de elaboração 

do mapa estratégico de Alagoas, ou seja, reforçaram o aspecto positivo da elaboração 

deste mapa com base no anuário da época. No entanto, esta situação não foi 

consensual entre os entrevistados. Um deles, ao apontar dificuldades na 

implementação da GEOR em Alagoas, refere-se a estas decisões tomadas no 

momento do desenho estratégico como sendo parciais:  

Foi feito um diagnóstico, mas não foi visto o que seria necessário, para 
que o projeto desse certo, da forma como ele foi implantado, não fez 
nenhum estudo dizendo [...] que eu faça essa/esse processo de/que 
dê certo [...] eu tenho que ter em cada secretaria uma estrutura mínima 
e essa não eu não tenho (E1,2015). 

Ao dizer que não houve um estudo sobre a estrutura e as necessidades das 

secretarias, o entrevistado E1 evidencia uma dificuldade na implementação da GEOR 

no estado, na medida em que o mapa estratégico é composto por missão, metas, 

objetivos e estratégias, na perspectiva do desenvolvimento do plano global. E pelo 

relatado, parece não ter sito cumprido em sua totalidade. Esta situação pode resultar 

em uma complicação para o alcance do objetivo de atender os projetos prioritários, 

pois, é por meio do mapa estratégico, que o núcleo estratégico acompanha o 

cumprimento dos objetivos do programa.  

Ainda a partir dos depoimentos dos gestores, percebe-se que em relação a 

Implementação e estruturação dos projetos que compunham a GEOR, nem todos 

foram passíveis de execução, o que denota limites na implementação desse modelo. 

Outro conflito observado foi a ausência de capacitação no referido tema, para os 



65 
 

 

envolvidos diretamente, sobre a qual um gestor afirma “tinha o gerente do projeto mas 

esse gerente infelizmente não foi capacitado” (E2, 2015), ou seja, admite-se a 

existência de uma dificuldade de métodos, técnicas, metodologia e principalmente de 

base conceitual.  

Bechelaine, Silveira e Neves (2012), concebem a GEOR como um sistema que 

relaciona metas organizacionais, guia as decisões e serve de parâmetros para 

avaliação de desempenho. O contexto destoante de implementação do programa no 

estado de Alagoa, relatado pelos entrevistados, evidencia dificuldades na definição do 

mapa estratégico que podem dificultar sua plena implementação.  

Neste sentido, a noção dos autores Silva e Medeiros (2011 apud KAPLAN; 

NORTON, 2004) de que o mapa estratégico ilustra as relações de causa e efeito 

conectando os resultados almejados para cada perspectiva, é contrariada pelo 

entrevistado E1, ao admitir que houve um diagnóstico inicial mas não houve um 

estudo de como o projeto poderia ser implementado, para que vingasse, ou seja, não 

houve uma relação estreita entre as ações desenvolvidas e os objetivos estratégicos, 

numa visão sistêmica, o que prejudicou a implementação da GEOR no estado. 

A principal fonte de financiamento dos projetossão de empréstimos, visto que 

o estado de Alagoas é considerado um estado pobre, conforme explicitado por um 

dos gestores entrevistados:  

Foi do empréstimo [...] nenhum ano a gente teve basicamente recurso 
próprio ... pra... todo era basicamente ou convênio... a não ser 
contrapartida que era recurso próprio... mas daí dizer assim o estado 
aportou... valor significativo para investimento, não [...] (E1,2015). 

(...) então muitas ações, muitas coisas aqui foram colocadas foi com o 
dinheiro de convênios [...] a maioria com dinheiro de convênio porque 
você sabe que * tem muito pouco * [...] (E2,2015). 

A maioria dos gestores respondondeu aos questionários afimativamente 

quando perguntados se o modelo da GEOR adotado estava em conformidade com o 

planejamento e se incluiu análises de viabilidade. Entretanto, percebe-se uma 

discrepância quanto as respostas das entrevistas individuais que negam a existência 

de análises de viabilidade.  
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É sempre recomendável ser feita uma análise de viabilidade financeira do 

projeto para sua implementação, contudo, de acordo com a entrevista de um dos 

gestores participante da pesquisa, essa fase necessária não aconteceu: “a viabilidade 

financeira? não [...] porque o seguinte, tinha que acomodar certas coisas mas não se 

teve esse cuidado” (E2,2015). Para outro entrevistado, além de não ter sido feita a 

análise, ela é considerada como um pré-requisito com implicações sobre a qualidade 

do projeto: “não, não houve, não houve, que é um dos pré-requisitos pra se fazer 

projeto pra ele ser viável ou não, por isso que tô dizendo, foi construído? Foi, mas foi 

construído muito?...” (E1,2015). 

Com respeito a utilização dos recursos financeiros e a execução dos projetos, 

este mesmo entrevistado afirma que algumas ações deixaram de acontecer por falta 

de financiamento e outras devido à baixa capacidade gerencial:  

[...] algumas sim e outras o próprio estado não teve capacidade de 
implementá-la no ritmo que deveria, tanto é que o governo terminou e 
nós não conseguimos gastar todo o dinheiro [...] a gente sabia [...] que 
era impossível o estado ter condições de gastar aquele volume de 
recurso que tava sendo empregado no período de tempo que se... que 
se esperava, porque historicamente a gente não tinha é... é... essa... 
essa expertise, nem gente suficiente pra... pra tocar os projetos, 
porque você sabe que tem licitação, desenhar o projeto, um monte de 
coisa que não acontecia no tempo [...] (E1,2015). 

Um dos entrevistados cita como exemplo de ação não realizada o hospital 

metropolitano e reforça a ideia anterior de que o corpo técnico não era preparado para 

utilizar o recurso, planejar e executar os projetos: 

[...] hospital metropolitano * era para ter sido feito esse hospital [...] 
proposta de campanha e o que é que aconteceu?  se idealizou uma 
coisa só que a gente sabe o seguinte todos os * demora pra executar 
[...] as secretarias não tinham capacidade executiva pra gastar o 
recurso, não adiantava pedir se eu não tinha gente que tinha 
capacidade técnica pra fazer projetos, pra implementar, isso ai, então 
adiantou tomar?... terminou o dinheiro sendo usado em outra coisa, o 
quê?  Estradas, rodovias (E2,2015). 

As dificuldades para executar os projetos e utilizar os recursos não se limitam 

apenas as técnicas, houve uma reformulação na proposta do programa, incluindo 

novos projetos e excluindo antigos: “[...] inicialmente a carteira de projeto é/depois ela 

foi pulverizada entrou mais projetos e nem todos os projetos que tavam na carteira 
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ficaram, então houve uma mudança, uma pulverização dos recursos, talvez por isso 

os efeitos e os resultado não foram o que estavam” (E1,2015). 

Estes resultados revelam as dificuldades da GEOR,considerada uma estratégia 

de gestão, conseguir atingir algumas de suas  metas mais defensáveis, a exemplo da  

melhoria dos índices socioeconômicos (Marrakech, 2004) e do atendimento das 

demandas da sociedade (GARCES; SILVEIRA, 2002). Contudo, pelos motivos 

anteriormente apontados, e com base na análise dos depoimentos dos gestores e 

técnicos, informantes chave desta pesquisa, até as mudanças pretendidas no campo 

da gestão não foram consensuais. Alguns gestores consideram que: 

[...] além das entregas dos produtos nos prazos estabelecidos, como 
estradas, equipamentos hospitalares, etc, trouxe o maior ganho de 
todos, que foi a mudança na forma de gerir o que é público (Q3,2015). 

E outros se contrapõe ao admitir que as mudanças pretendidas pelo programa 

não ocorreram e, por isto, não identifica alterações na realidade em que foi 

implantado: 

O Programa Alagoas tem Pressa foi implementado de forma parcial e 
fragilizado, pois não houve cumprimento das metas inicialmente 
determinada, portanto não alterou a realidade social das pessoas mais 
vulneráveis, objetivo principal do Programa (Q5,2015). 

Houve um acesso mínimo ao Programa desenvolvidos por algumas 
áreas estratégicas, entretanto, não houve alteração efetiva de uma 
grande parcela da população alagoana em vulnerabilidade social 
(Q2,2015). 

Estes resultados são reforçados pelo estudo de Monteiro (2014) ao afirmar que 

embora a melhora dos indicadores socioeconômicos seja o resultado esperado dos 

projetos de modernização da gestão pública, o IDH de Alagoas entre 2007 e 2013 

teve uma elevação mínima e persiste ocupando as piores posições no Brasil. Esta 

situação revela, em uma relação de causa e consequência, avanços sociais 

inexpressivos do programa. Por conta disso, um dos entrevistados desta pesquisa 

conclui que o programa não deu atenção às necessidades sociais e o único benefício 

deixado foi o aprendizado.  

Este depoimento impele uma reflexão. Ainda que o aprendizado não seja um 

resultado tangível em curto prazo, o fato dele ser reconhecido como sendo um 
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resultado, qualifica o modelo da GEOR, pois espera-se que ao ter aprendido com os 

erros e acertos, no processo de implementação de projetos, programas e políticas, as 

possibilidades de acertos futuros poderão ser maiores.  

 

 

4.1.1 Monitoramento e Avaliação do Programa: “a dimensão esquecida” na 

administração pública 

 
 

Em relação aos mecanismos de avaliação e monitoramento do processo de 

implantação da GEOR, os resultados obtidos através da análise dos depoimentos dos 

gestores e participantes desta pesquisa, não permitiram uma visão mais balizada 

sobre quais os instrumentos de monitoramento das ações utilizados pelo programa e 

até mesmo, se existiu de fato este monitoramento. Alguns entrevistados afirmaram 

não existir ou não saber sobre o monitoramento, o que, para uma efetiva implantação 

da GEOR, compromete as melhorias propostas do ponto de vista organizacional. 

Contudo, outros entrevistados, consideraram que o monitoramento e a 

avaliação do desempenho dos projetos foram implementados de forma eficiente, 

dinâmica, participativa e interativa, e alguns chegaram a afirmar que, mensalmente, 

aconteciam reuniões para avaliações das atividades do mês anterior, como ilustra os 

depoimentos abaixo: 

O monitoramento funciona a partir da formulação das ações dos 
projetos e validação dos mesmos. Depois da entrega das ações e dos 
marcos de acompanhamento a equipe entra em ação para que cada 
marco de acompanhamento seja entregue no prazo estabelecido 
pelas Secretarias (Q3,2015). 

O programa de monitoramento funcionava a partir do 
acompanhamento dos supervisores dos projetos junto as secretarias 
envolvidas, com seus respectivos gerentes, cuja finalidade buscava 
monitorar as ações definidas nos projetos prioritário para o alcance 
dos resultados (Q5,2015). 

A etapa de monitoramento é essencial para estabelecer medidas corretivas ou 

preventivas a fim de melhorar o desenho dos programas, projetos, metas e objetivos. 

Walters, Abrahams e Fountain (2003), destacam que o monitoramento do 
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desempenho atua também para ajustar o sistema de gestão e orçamento, quando 

necessário.  

Mesmo se a implementação do modelo de GEOR, em algum momento, não se 

encontrasse de acordo com o planejamento, o monitoramento teria corrigido o 

percurso com base na análise de viabilidade.  

Contudo, o monitoramento e avaliação devem ser realizados considerando a 

articulação dos instrumentos de planejamento de gestão pública, como o Plano 

Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual 

(LOA), onde constam ações e projetos com seus respectivos orçamentos. Porém, de 

acordo com as entrevistas, e com a análise de documentos, observou-se que os 

projetos elaborados não estavam alinhados com o PPA, sendo feito apenas 

posteriormente uma reengenharia no sentido de adequar a linguagem das diretrizes, 

objetivos e metas do PPA. Isto já caracteriza uma fragilidade para o processo de 

monitoramento e avaliação, o que pode ser constatado na fala do seguinte 

entrevistado: 

Ele não nasceu alinhado com o PPA, foi um dos grandes erros […] 
não era por resultado e depois você teve que acomodar os projetos ali 
dentro que não falavam a mesma linguagem (E2,2015). 

Quanto as reuniões estratégicas para avaliação e alinhamento das ações com 

o PPA, eram realizadas com o conjunto de secretarias, assim, algumas delas já tinham 

ações planejadas, como também planejamentos que vinham de outras gestões, o que, 

mais uma vez, fica claro na fala do gestor:  

[…] dois mil e onze começou a se alinhar a pensar só que não havia 
financiamento ainda com o PPA, algumas que tinham as ações por 
exemplo, tinham secretarias que já tinham ações que * já faziam 
(E2,2015). 

A ausência de capacitação para os técnicos também reduziu a compreensão 

do monitoramento para realizar ou não as ações de acompanhamento, conforme dito 

por um dos depoentes: “a gente só fazia cobrar eu só monitorava se você fizesse ou 

não” e, a partir do limite da ausência da capacitação inicial: “o projeto já foi concebido 

e você começou a monitorar e você começou a receber treinamento, depois era para 

ter sido feito com toda a base” (E2,2015). Percebe-se uma equipe técnica sem base 
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e também sem autonomia para interferir nas decisões, conforme explicita um dos 

entrevistados quando questionado sobre a autonomia dos gerentes: “até que ponto 

vou dar autonomia pra você? Eles foram repassadores de informações” (E2,2015). 

Além das controvérsias entre os participantes da pesquisa, ocorreram 

respostas contraditórias entre o mesmo depoente, ao responder ao questionário e 

quando foi entrevistado. Foram identificadas declarações que se contradizem, como 

ilustra as respostas abaixo do mesmo gestor sobre a capacitação dos servidores: 

A gente fazia os encontros [..] mensalmente, o meu monitor que 
tomava conta daquele projeto ia verificar [...] 

A gente fazia reunião com o secretário da pasta [...] começou 
quinzenalmente, depois mensalmente o governador cobrava” 

Com isso, percebe-se que o processo de capacitação foi muito fragilizado em 

sua realização, sendo limitado como mecanismo capaz de fortalecer a implementação 

de uma nova gestão, o qual, apesar de ter sido permeado por várias reuniões com 

representação estratégica, a sistematização desse procedimento à época foi 

inconsistente, até mesmo pela ausência de bases jurídicas e de conhecimentos sobre 

a GEOR. 

 

 

4.2 DESAFIOS OBSERVADOS NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO GEOR 

NO ESTADO DE ALAGOAS 

 

 

Os principais desafios observados no processo de implementação do GEOR 

no estado de Alagoas estão relacionados à falta de estrutura dos órgãos das 

secretarias estaduais, ao lado daqueles relacionados à falta de capacitação adequada 

dos técnicos executores dos projetos. Estes problemas dificultaram ou impediram a 

consecução do objetivo da GEOR, no período estudado, de oferecer à população em 

situação de vulnerabilidade condições para a melhoria da sua qualidade de vida. Na 

avaliação de um dos entrevistados, na fase inicial do projeto não houve uma adequada 

estrutura administrativa e de pessoal do estado: 
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[...] do ponto de vista da estratégia ela foi bem montada na estratégia... 
o que pecou na minha opinião é a forma de implementação [...] nós 
não tínhamos nenhuma estrutura [...] condizente com a... com o 
tamanho da responsabilidade que a gente tinha naquele momento né? 
(E1, 2015). 

[...] é uma questão da estrutura das secretarias, é uma questão que 
não envolve só um gerente né? [...] a gente tem que ter estrutura, você 
esbarra em várias coisas, você não tem gente... você não tinha por 
exemplo técnicos pra desenhar um projeto arquitetônico, o estado não 
tinha... (E1, 2015). 

Ainda de acordo com este gestor, essas dificuldades impactaram diretamente 

na não execução de algumas ações: “o próprio estado não teve capacidade de 

implementá-la no ritmo que deveria, tanto é que o governo terminou e nós não 

conseguimos gastar todo o dinheiro” (E1, 2015). 

Além de não comportar a execução dos projetos devido ao reduzido corpo 

técnico, a capacitação dos atores não foi priorizada. Segundo outro entrevistado, a 

capacitação dos gestores foi realizada somente após o desenho e início do 

monitoramento dos projetos: 

[...] o projeto já foi concebido, você começou a monitorar e você 
começou a receber treinamento, depois era para ter sido feito toda a 
base antes [...] por isso que houve tanto problema de erros ajustes 
prazos estipulados de forma errada mal execução [...] (E2,2015). 

Do ponto de vista do entrevistado acima, o desafio foi além da falta de 

capacitação do corpo técnico. Para ele, as pessoas que capacitaram os técnicos não 

apresentavam as qualificações necessárias para tanto, como pode se depreende do 

seu depoimento a seguir: 

[...] veja, não tinha a pessoa de projetos, e quem começou a dar um 
pouco da capacitação, não tinha, não tinha especialização; porque, 
por exemplo, se eu tô trabalhando com projeto qual era a premissa 
mais importante? Que eu tivesse feito um curso de projeto [...] mas 
quem é que realiza o meu projeto? vai ser a secretaria, então teria que 
ter algum gestor de projeto lá dentro que tinha o gerente do projeto, 
mas esse gerente infelizmente não foi capacitado (E2, 2015). 

Outro gestor atenta para a falta de compromisso de alguns secretários, entre 

os problemas observados, o que leva ao descrédito do modelo: “havia de alguns 

secretários um descompromisso com o programa [...] temos gente dentro do governo 
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que não acreditava no programa” (E1, 2015). Esse comportamento afetaria a 

motivação dos demais atores, como pode ser visto no trecho do seu depoimento a 

seguir: “o técnico fazia um trabalho, mas o secretário não não... não absorvia isso [...] 

tem relatos de [...] reclamações de vários gerentes de não ter o apoio [da gestão” (E1, 

2015). Esta conclusão foi reiterada por outro entrevistado, que afirmara ser a falta de 

incentivo do secretariado que desestimulava a participação dos técnicos. 

Outro desafio apresentado pelo mesmo entrevistado foi a fator político 

partidário, inerente, segundo seu entendimento, a construção e/ou manutenção de 

redes de apoio entre os secretários e a gestão governamental:  

[...] tinha secretário que não entendia e tinha secretário que realmente 
não dava muita importância a isso, achava que era um processo...mais 
um processo de cobrança né? então era mais um processo de 
cobrança e a agenda dele tinha coisa mais importante, digamos assim, 
na cabeça dele, para atender ao governador ou a própria secretaria, 
fazer o nome dele ali ,não era uma coisa que todos vestiam a camisa 
não (E1,2015). 

A alta rotatividade de cargos no setor público apresentada por outro  

entrevistado, também é considerada um desafio ao modelo adotado: “[...] muitas 

secretarias ...trocou de secretário,  o cara pegou o bonde andando” (E2, 2015), o que 

reforça a possível  falta de interesse dos gestores, uma vez que se inseriram no meio 

de um processo que eles não abraçaram desde o início. 

Outro desafio vem da dificuldade de integração entre as diversas secretarias, 

ou setoriais do governo estadual. Segundo um dos respondentes do questionário, “os 

gestores das outras secretarias não abraçaram o projeto como os da SEPLANDE” 

(Q5, 2015), ou seja, a secretaria de planejamento era a responsável pelo 

monitoramento da GEOR. Outro respondente do questionário, admitiu que “nas 

secretarias de Educação e de Saúde houve falta de sintonia entre os níveis sobre as 

atividades ou limitações” (Q6, 2015).  

Assim, a falta de sintonia, alinhamento e integração entre as diversas 

secretarias envolvidas com o programa GEOR, não ocorreram da forma pretendida 

pelo programa, levando com que um dos gestores entrevistados, considerasse ter 



73 
 

 

sido esta uma tentativa malsucedida, mesmo admitindo que tenha havida algumas 

iniciativas de alinhamento:  

[...] houve, mas não surtiu efeito que a gente esperava né? e como o... 
plano é algo muito (estressante) do ponto de vista da... da elaboração 
do PPA.... você vai pensar, o estado tá há quatro anos, você tem que 
botar todo mundo, todas as secretarias e discutir, durante seis meses, 
três quatro meses, com oficina com tudo, pra que o cara saia com um 
produto com base na estratégia..... isso dá trabalho (E1, 2015). 

Chama atenção para os traços burocráticos e até mesmo patrimonialista ainda 

marcantes na administração pública do estado, acarretando, dificuldades de diversas 

ordem. Os gestores entrevistados apontam como dificuldades na implantação do 

GEOR, questões que reforçam estes traços, tais como: morosidade, excessivo 

controle através de processos burocrático, resistência a mudanças e uma cultura 

interna dos servidores arraigada nos procedimentos burocráticos ou mesmo na falta 

de comprometimento com o desenvolvimento do trabalho. A sobreposição desses 

traços dos diferentes modelos de gestão pública, convivendo simultaneamente em um 

mesmo período temporal, foi verificada nos trabalhos de Secchi (2009) e Brulon, 

Ohayon e Rosenberg (2012).  

Muitos dos entrevistados desta pesquisa, apontam a burocracia como principal 

dificuldade enfrentada no processo de implementação do modelo. Um dos gestores, 

refere a “morosidade na tramitação dos processos, mesmo sendo emergencias” (Q1, 

2015), enquanto outro, reitera essa afirmação, ao dizer que um fator que dificultou o 

processo foi “a burocracia na tramitação dos processos e liberação pelo órgão 

avaliador do Estado (PGE), Procuradoria Geral do Estado” (Q2, 2015). 

Ao longo do trabalho, foi evidenciado que o objetivo de implantar um sistema 

gerencial diferenciado na gestão pública, decorrente do projeto de Reforma de Estado 

brasileiro, em sua dimensão administrativa, pauta-se na transferência de experiências 

de gestão do setor privado, como alternativa para a substituição do sistema 

burocrático. Esta alternativa, contudo, não considera a presença ainda marcante e em 

determinadas realidades até prevalecente, de práticas administrativas decorrentes de 

traços de uma sociedade de caráter patrimonialista no Estado brasileiro. 
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Segundo o PDRAE, (1996) a transição para uma administração pública 

gerencial só é possível se, ao mesmo tempo em que se aprovam as mudanças legais, 

e ocorra mudanças na cultura administrativa do país. Essa cultura, com forte caráter 

burocrático, é ainda marcada por traços do patrimonialismo, pois parte de uma 

desconfiança fundamental na possibilidade de cooperação e de ação coletiva. Nesse 

sentido, muitas decisões ainda são orientadas por critérios particularistas e 

clientelistas. Assim, apesar do processo de implementação da GEOR no Estado de 

Alagoas ter se iniciado no ano de 2008, os resultados desta pesquisa revelam que, 

em 2014, seis (06) anos depois, as resistências a este novo modelo de gestão ainda 

estão presentes e constituem em fortes obstáculos para realizar mudanças no modus 

operandi da administração pública.  

Entre as dificuldades identificadas pelos gestores, a cultura organizacional 

aparece na resposta ao questionário, dos participantes desta pesquisa, ao referirem 

a resistência dos técnicos às mudanças pretendidas pelo modelo GEOR. A resposta 

de um dos gestores afirma ser “a cultura interna dos funcionários públicos” (Q7, 2015), 

resistente à mudanças, uma das principais barreiras. Araújo (2009) em sua pesquisa 

realizada no estado de Alagoas, também cocnlui que a resistência à mudança 

traduzida na apatia dos serviços e dos funcionários também é um dos obstáculos à 

implementação da GEOR, necessitando de uma nova cultura gestionária. 

Estas observações podem ser sintetizadas no depoimento de um dos 

respondentes desta pesquisa, que considera a resistência às mudanças como uma 

das principais adversidades enfrentadas no processo de implementação do modelo 

de gestão:  

É de praxe na maioria das Organizações Públicas, encontrar 
servidores ‘sentados’ em sua zona de conforto. Trazer um novo tipo 
de organização e “desorganizar” essas zonas de conforto tem sido um 
dos principais pilares para uma gestão inovadora nos órgãos públicos 
(Q7, 2015). 

Osborne e Plastrik (1998) previram esta resistência como um problema a ser 

enfrentado nos processos de implementação de novos modelos de gestão pública de 

difícil solução. Chegam a ser pessimistas ao afirmarem que reinventar as instituições 
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públicas é uma tarefa hercúlea, e que só seria possível a partir da ‘reengenharia do 

código genético’, promovendo mudanças na estrutura do sistema como um todo.  

De certa forma, ao considerar a gama de situações e aspectos a serem 

enfrentados no âmbito da gestão pública, é possível concordar que esta é uma tarefa 

que requer ações de muito longo prazo. São muitos e complexos os problemas que 

obstaculizam e que impõem desafios para a promoção de mudanças no modo de gerir 

os serviços públicos. Um dos entrevistados ainda lembra que, parte dessa resistência 

observada por todos, se deve também ao corpo técnico longevo que passou por várias 

experiências de implantação de programas, algumas inclusive malsucedidas, e que já 

não acreditam ou não estão interessados em promover nenhuma mudança em suas 

práticas de trabalho: 

[...] o estado ele passou muito tempo sem fazer concurso público né? 
e as pessoas que estavam/que estão no estado [...] muito deles 
estavam próximos de se aposentar... você não tinha uma equipe 
renovada e com esse/com toda essa transição... né? [...]com um grupo 
que tem a cabeça voltada nos anos/na década de... de sessenta é 
muito complicado [...] e aí a gente também precisa entender né? qual 
é o contexto que o cara vem né? um processo de desgaste de 
desacreditar num governo que passa por vários governos, que vem 
cada um que dita um... um... um tipo de regra um tipo de modelo né?” 

Os resultados desta pesquisa, ainda que exploratórios, autorizam a inferir que 

os desafios enfrentados no processo de implementação do GEOR são muitos e 

complexos. Chama atenção contudo, para o fato de que os principais entraves 

identificados encontram-se na precária estrutura administrativa, na baixa capacitação 

dos gestores, na falta de compromisso por parte de alta direção, na baixa integração 

entre os órgãos do estado, e em uma cultura organizacional que ainda preserva a 

burocracia como modus operandi da administração pública e por isto inflexível e pouco 

aberta às mudanças no modo de conduzir os recursos públicos. Este ambiente não 

favorece a implantação de um modelo de gestão orientado para resultados, 

principalmente pela ausência de uma cultura de avaliação e monitoramento dos 

resultados, característica do modelo burocrático de administrar, em que foi construído 

dando mais ênfase ao processo e menos nos resultados da organização.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta pesquisa de caráter exploratório, buscou analisar o processo de 

implementação do Programa de Gestão Estratégica Orientada para Resultados no 

estado de Alagoas, o qual tem como objetivo finalístico oferecer às populações menos 

assistidas, melhorias de condições de vida e de renda, a partir da execução de 

projetos voltados para alavancar o desenvolvimento sócio econômico do estado.  A 

análise aqui empreendida teve como foco a identificação de fatores facilitadores e 

dificultadores presentes neste processo, no contexto de uma unidade subnacional da 

Federação brasileira, o Estado de Alagoas.  

O estado de Alagoas optou por implantar o programa de GEOR, em face dos 

resultados obtidos em outros estados, considerados positivos, uma vez que oferece 

aos gestores públicos, elementos de informações e de conhecimentos necessários 

para criação de estratégias na elaboração de políticas públicas. Assim, Alagoas 

busca, com a implantação da GEOR, a possibilidade de criação de mais postos de 

trabalho, a melhoria da qualidade do ensino e a oferta de oportunidades de 

desenvolvimento econômico e social. Para a consecução destes objetivos, o estado 

de Alagoas busca o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada, para 

promoção do bem-estar de todos os cidadãos alagoanos.  

Um dos aspectos conclusivos desta pesquisa, sobre o processo de 

implementação da GEOR, na perspectiva dos gestores e técnicos que estiveram e 

ainda se encontram envolvidos com este processo, é a presença de controvérsias e 

opiniões divergentes entre eles, sobre os fatores que interferem nesta implementação. 

Além disso, também se observa o desconhecimento por parte de gestores sobre os 

procedimentos dos outros órgãos da administração pública estadual envolvidos com 

a implementação do programa, evidenciando a falta de integração e de alinhamento 

entre os diferentes setores do governo, requisitos imprescindíveis para a consecução 

dos objetivos deste novo modelo de gestão dos recursos públicos.  

Além disso, os resultados sugerem a relevância da elaboração do mapa 

estratégico para a implantação do modelo, visto que pretende possibilitar o 
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acompanhamento do cumprimento dos objetivos estratégicos. Contudo, ao analisar 

os depoimentos dos gestores e técnicos, participantes desta pesquisa, constata-se 

que a elaboração deste mapa parece ter ocorrido apenas para cumprir um requisito 

normativo/ administrativo, exigido pela GEOR, seguindo orientações da consultoria 

contratada pelo Estado de Alagoas. Isto por que, na visão dos gestores, este mapa 

estratégico foi construído no início da implantação do programa, e daí em diante não 

foi utilizado como orientador da implementação e execução do programa. Assim, o 

mapa não acompanhou estrategicamente o programa, identificando e atuando sobre 

os fatores que geravam obstáculos à sua implementação, e que impedia a não 

efetivação de seus objetivos estratégicos.  

Nesse sentido, é possível concordar com a visão dos gestores em relação à 

ineficácia dos processos de capacitação, monitoramento e avaliação durante a 

implementação do GEOR. As críticas levantadas pela maioria dos participantes desta 

pesquisa, sobre o desconhecimento dos diferentes atores envolvidos com o 

programa, em relação a seus princípios e objetivos, são evidências incontestes da 

fragilidade do processo de capacitação, previsto pelo programa como estratégico para 

o fortalecimento da implementação de um novo modelo de gestão pública. 

Apesar do modelo da GEOR ser derivado do novo gerencialismo público, 

referência teórica do movimento de Reforma do Estado no Brasil, esta pesquisa 

confirma o que muitos autores vêm concluindo com estudos e pesquisas no campo 

da administração pública, a persistência de práticas burocráticas, aliada a traços do 

patrimonialismo, que interfere negativamente no processo de implementação de 

novos modelos gerenciais no âmbito das instituições do Estado.  

Neste contexto, é possível concluir que, entre os fatores que interferem na 

implantação do GEOR no estado de Alagoas, os de natureza política partidária, 

decorrente do jogo de poder presente no dia a dia da administração pública, são 

aqueles que mais contribuem para gerar conflitos entre os diferentes atores envolvidos 

com o programa. Admite-se ser este o fator de fundo, ou seja, o de natureza sistêmica, 

e que caracteriza o contexto sócio, político e técnico, administrativo, em que a GEOR 

foi e continua sendo implementado no Estado de Alagoas. Por esta razão, é pertinente 

afirmar, com base na percepção dos gestores e técnicos, informante chave desta 
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pesquisa, que durante o processo de implementação do GEOR, fatores como a falta 

de formação administrativa da maioria dos gestores e técnicos, o caráter transitório 

dos cargos, a falta de integração entre os diferentes setores da administração pública 

estadual, incluindo a não padronização de instrumentos de gestão, comprometeram 

o monitoramento e avaliação dos projetos e das ações previstas pela GEOR no 

período deste estudo.  

Além disso, os efeitos destes fatores são potencializados pela presença de uma 

cultura organizacional ainda orientada por princípios burocráticos, gerando 

resistências às mudanças, aliada à morosidade eo excessivo controle através de 

processos admininstrativos burocratizados. 

Por outro lado, é importante ressaltar, que as dificuldades para a execução do 

programa não se restringem a questões técnicas e políticas. Questões financeiras são 

também impeditivas ou dificultadoras das mudanças pretendidas pelo programa. No 

estado de Alagoas a falta de recursos financeiros e/ou alterações de valores e rubricas 

orçamentárias para aplicação dos recursos previstos pela GEOR, incitaram 

questionamentos dos gestores sobre o caráter estratégico do programa. Para muitos, 

a ausência do suporte financeiro, a falta de viabilidade material e técnica do estado 

de Alagoas para implementar a GEOR no âmbito de suas instituições, autoriza os 

gestores, em sua maioria, a percebe-lo como retórica, ou como um programa 

idealizado, sem sustentação concreta. 

Entretanto, apesar da existência de desafios a serem enfrentados pela 

administração pública para promover um novo modo de gerir os recursos públicos, é 

possível concluir que, numa perspectiva estratégica, a identificação dos fatores que 

dificultam a implementação de programas da natureza da GEOR, é uma etapa 

importante para o conhecimento sobre o contexto complexo em que estes programas 

são implementados. Além disso, a identificação de nós críticos presentes neste 

contexto, requerem o pensar e agir estratégicos para buscar alternativas capazes de 

minimizarem possíveis embates ou constrangimentos na implementação plena de 

novos modelos de gestão pública no âmbito das esferas de governo da Federação 

brasileira.  
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APÊNDICE A – Roteiro do Questionário 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 

Público Pesquisado: Gestores do governo do estado de Alagoas nos níveis 
estratégicos, tático e operacional. 

Objetivo da Entrevista: Identificar como aconteceu a implementação do modelo de 
Gestão Estratégica Orientada para Resultado – GEOR, no Governo do Estado de 
Alagoas. 

Propósito da Pesquisa: Realização de uma Dissertação de Mestrado na UFBA. O 
autor não mencionará nomes e designação de qualquer espécie que identifique o 
respondente. 

 
Entrevistado (Iniciais):  
Cargo/função: 
Data: 
Hora de início: 
Hora de término: 
Assunto: Análise da Gestão Orientada para o Resultado no Estado de Alagoas 
 
 
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
 
1. Como você avalia a definição do mapa estratégico que orienta a implementação 

da GEOR? 

0 [    ] 
1 [    ] 
2 [    ] 
3 [    ] 
4 [    ] 
5 [    ] 

 
2. Como você avalia a implementação da GEOR como uma ferramenta de 

credibilidade e de qualidade nas organizações públicas? 

0 [    ] 
1 [    ] 
2 [    ] 
3 [    ] 
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4 [    ] 
5 [    ] 

Quais as principais dificuldades encontradas? E os fatores que facilitaram esse 
processo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
Como foi implantado o modelo de Gestão orientada para o resultado no Estado de 
Alagoas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
A relação entre o núcleo estratégico, tático e operacional foi permeada por tensões? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
Qual a sua opinião sobre o Programa? Ele atendeu e ainda continua atendendo as 
necessidades e as expectativas da população e dos gestores nas ações planejadas e 
implementadas no Estado?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
3. Existe um mecanismos de monitoramento constante acerca da adequação do 

processo de GEOR à realidade organizacional? 

Sim [    ] 
Não [    ] 

 
4. Qual sua avaliação sobre o monitoramento do processo de implantação da GEOR? 

0 [    ] 
1 [    ] 
2 [    ] 
3 [    ] 
4 [    ] 
5 [    ] 

 
5. Na sua avaliação, qual o nível do conhecimento dos benefícios da GEOR por 

parte das equipes gerenciais? 

0 [    ] 
1 [    ] 
2 [    ] 
3 [    ] 
4 [    ] 



89 
 

 

5 [    ] 
 
 
6. Na sua avaliação, qual o nível do compromisso dos gerentes institucionais com a 

implantação da GEOR? 

0 [    ] 
1 [    ] 
2 [    ] 
3 [    ] 
4 [    ] 
5 [    ] 

 
7. Na sua avaliação, qual o nível da capacitação continuada sobre a GEOR? 

0 [    ] 
1 [    ] 
2 [    ] 
3 [    ] 
4 [    ] 
5 [    ] 

 
8. Na sua avaliação, qual o nível da descentralização na tomada de decisões de 

gestão? 

0 [    ] 
1 [    ] 
2 [    ] 
3 [    ] 
4 [    ] 
5 [    ] 

 
9. Qual o nível de coordenação e de atuação entre os órgãos de planejamento de 

políticas e os de execução? 

0 [    ] 
1 [    ] 
2 [    ] 
3 [    ] 
4 [    ] 
5 [    ] 

 
POLÍTICAS ESTRATÉGICAS 
 
10. Na sua avaliação, o modelo GEOR no Estado de Alagoas estabelece programas 

definidos de acordo com as necessidades sociais? 

[    ]Sim 
[    ]Não 
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Como funciona o programa de monitoramento e avaliação dos projetos 
implementados? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

[opcional] Na sua opinião, quais os benefícios  que o Programa Alagoas tem Pressa 
trouxe para a população do Estado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
11. A responsabilidade dos programas está claramente identificada e definida com 

antecedência? 

[    ]Sim 
[    ]Não 

 
12. Existem modelos de cooperação público-privado para áreas estratégicas na 

produção de bens e serviços? 

[    ]Sim 
[    ]Não 

 
Quais e como funciona essa cooperação? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
13. Existem estratégias e regras de cooperação com a sociedade civil? 

[    ]Sim 
[    ]Não 

 
Como funciona essa cooperação? Há um sistema de queixas? Ocorre prestação de 
contas para a sociedade? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
14. O modelo GEOR adotado está em conformidade com o planejamento e inclui 

análises de viabilidade? 

[    ]Sim 
[    ]Não 

 
 
EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
 
15. A informação do sistema de monitoramento é transportada ao sistema de 

avaliação? 
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[    ]Sim 
[    ]Não 

 
16. Os gestores dispõem de informação contínua e estável sobre o processo de 

execução dos projetos? 

[    ]Sim 
[    ]Não 

 
17. A informação da execução dos projetos é considerada estratégica na 

organização? 
[    ]Sim 
[    ]Não 

 
Como? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
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ANEXO A–Modelo de Fichas de Identificação MAPP. 
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ANEXO B –Exemplo de Fichas de Identificação MAPP. 

 


