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RESUMO 
 
 
 
O presente estudo faz uma análise da tentativa de implementação do paradigma da 

Gestão para Resultados em Alagoas. Partindo da primeira experiência iniciada em 

2004, onde se tenta inserir no Estado um processo de transformação pública, 

através da implantação do Projeto de Apoio ao Fortalecimento do Planejamento e da 

Gestão de políticas Públicas do Estado de Alagoas - PROGEAL, que não teve 

continuidade e durou apenas  02 anos. A segunda experiência conta com o apoio do 

Banco Mundial e  está em curso desde 2008, tendo como objetivo   a introdução do 

Gerenciamento Intensivo de Projetos. A análise está focada nas questões que 

envolvem a implementação desse paradigma em Alagoas e quais são os fatores que 

contribuem para o sucesso ou o insucesso do modelo.    

 

Palavras-chave: Gestão Pública, Gestão por Resultado, Gestão Pública Gerencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

 

This study analyzes the attempt to implement the paradigm of Management for 

Results in Alagoas. Starting from the first experiment started in 2004, where he tries 

to enter the state a public process of transformation through the implementation of 

the Project to Support the Strengthening of Planning and Public Policy Management 

of the State of Alagoas - PROGEAL, which has not been followed and lasted only 02 

years. The second experience is supported by the World Bank and has been running 

since 2008, aiming at the introduction of the Intensive Management of Projects. The 

analysis is focused on issues surrounding the implementation of this paradigm in 

Alagoas and what are the factors that contribute to success or failure of the model. 

 

Key-words:  Public Management, Managing for Results, Public Management 

management. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O tema Gestão Pública ultrapassou a área acadêmica. A sociedade 

organizada já reconhece que tanto os desafios contextuais quanto as condições de 

funcionamento dos Estados — principalmente aqueles em desenvolvimento —

exigem ações no sentido de se buscar seu fortalecimento institucional. 

 
Com intuito de melhorar o seu desempenho  e o de suas organizações o setor 

público vem adotando mudanças que têm como referência as práticas gerenciais 

empregadas no setor privado, como: downsizing, reengenharia, desenvolvimento de  

responsabilidade gerencial, gerenciamento intensivo de projetos e gestão da 

qualidade total (GQT). O conjunto de ações e iniciativas que defende a adoção 

dessas práticas no setor público ficou conhecido como Nova Gestão Pública (NGP). 

Os principais objetivos da NGP são: proporcionar maior foco em resultados em 

termos de eficiência e eficácia para o setor público, direcionamento das ações de 

governo para o cidadão, substituição de uma estrutura hierárquica e altamente 

centralizada por uma gestão mais descentralizada, dentre outros. 

 
Uma das indicações presentes no receituário da Nova Gestão Pública (NGP) 

é o modelo de Gestão por Resultados, que tem início a partir da crítica ao modelo 

burocrático, no qual havia um excessivo apego às regras e procedimentos, deixando 

de lado a questão do resultado.  

 
O objetivo principal deste trabalho foi elaborar uma análise das 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. 

 
Nesse sentido, buscou-se caracterizar a Gestão por Resultados, identificar 

quais são os fatores críticos que comprometem a efetivação do modelo e como se 

deu a implantação/implementação no Estado.  

 
Quanto à metodologia, Haguette (1995) defende que ―o problema sob 

investigação é que dita o método a ser utilizado‖. A autora identifica três situações 

nas quais é adequado o uso de métodos qualitativos, a saber: 



15 

 

 

 

 Estudos de unidades sociais naturais como organizações (empresa,   

hospital, prisão, etc.); 

 Fenômenos em que simples observações qualitativas são usadas como 

indicadores do funcionamento complexo de estruturas, e; 

 Pesquisas em organizações complexas que são difíceis de submeter à 

observação direta. 

 
A autora ainda destaca que o método qualitativo ―fornece uma compreensão 

mais profunda de certos fenômenos sociais,‖ dado o ―aspecto subjetivo da ação 

social‖ e a ―incapacidade da estatística dar conta de fenômenos complexos e 

fenômenos únicos‖ (HAGUETTE, 1995, p. 63). 

 

De acordo com Yin (2001), quando as questões de pesquisa são do tipo 

―como‖ e ―por que‖, a estratégia do estudo de caso é a preferida. 

 

O estudo foi realizado com suporte de levantamento bibliográfico da literatura 

sobre Gestão por Resultados. Num segundo momento, fez-se uma pesquisa 

documental sobre os modelos implantados em Alagoas e, por fim, a experiência 

vivenciada como membro do grupo desde 2004. 

 

 O capítulo 1  apresenta um histórico da reforma do Estado no Brasil, tendo 

como foco o modelo de Gestão Pública Gerencial. 

 

O capítulo 2 traz algumas definições de Gestão por Resultados (GpR), 

abordando suas principais características, como também exemplos do   modelo 

implantado em alguns países no mundo. 

 

O capítulo 3 consigna a análise da metodologia utilizada na primeira tentativa 

de implantação da GpR em Alagoas. 

 

O capítulo 4 traz o modelo de GpR implantado a partir da introdução do 

gerenciamento intensivo de projetos viabilizados pelas operações de crédito com o 

Banco Mundial e o BNDES. 

Nas considerações finais, estão destacadas as contribuições do estudo e 

algumas sugestões para investigações futuras. 
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1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL 

 

 

O tema Administração Pública vem hodiernamente ultrapassando a esfera 

acadêmica, estando cada vez mais presente no dia a dia da sociedade, de técnicos 

e gestores públicos. A falta de eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos 

tem colocado em dúvida a capacidade do Estado de  gerar os resultados esperados 

pela população.  Por tais razões, a sociedade organizada reconhece que tanto os 

desafios contextuais quanto as condições de funcionamento dos Estados — 

principalmente aqueles em desenvolvimento — exigem ações no sentido de se 

buscar seu fortalecimento institucional. 

 
Deveras, a Administração Pública sempre esteve envolvida em processos de 

reforma que trouxeram impactos tanto para as suas organizações como para as 

estruturas de funcionamento dos setores. Normalmente, tais reformas são 

precedidas de políticas e ações governamentais voltadas para dar maior capacidade 

gerencial e governabilidade às organizações e instituições públicas, como também 

ampliar a capacidade de governança no que se refere à implementação de suas 

políticas. Por tais razões as reformas  administrativas acabam, também, implicando  

mudanças nas legislações, regulamentos e adoção de novas técnicas de trabalho, 

aperfeiçoando as estruturas administrativas do aparelho do Estado,  e 

consequentemente, resultando na modernização administrativa. 

 

Conforme Bresser Pereira: 

 

Reconstruir o Estado, não reduzi-lo ao mínimo. A reconstrução do 
Estado significa recuperar a poupança pública, redefinir as formas de 
intervenção no econômico e no social e implantar a administração 
pública gerencial, aumentando as capacidades financeiras e 
administrativas do Estado (governança) e garantindo uma melhor 
intermediação de interesses e atendimento às demandas sociais 
(governabilidade) (1998). 

   
 
As crises econômicas promoveram grandes transformações no Estado, 

alterando o seu papel – em determinados momentos impulsionando-o a uma ativa 

participação intervencionista e em outros momentos exigindo-lhe maior participação 
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na regulação da economia. Assim, a Administração Pública vem sofrendo 

transformações para possibilitar ao Estado o exercício de suas funções nos 

diferentes momentos históricos. 

 
Analisando-se a evolução da administração pública brasileira verifica-se que 

as suas reformas foram resultado das necessidades de adaptação do país às 

exigências do sistema econômico internacional e nacional e das crises econômicas 

mundiais.  

 
A primeira reforma se deu em 1936, com a chamada administração 

burocrática, que veio substituir a administração patrimonialista, oriunda das 

monarquias, em que o Estado era concebido como propriedade do rei, sendo 

confundido o patrimônio público com o privado e consolidando-se como norma o 

nepotismo e o empreguismo. Esse tipo de administração não era compatível com o 

capitalismo industrial e com as democracias parlamentares. Era fundamental para o 

desenvolvimento do capitalismo a separação entre o Estado e o mercado. Por isso, 

tornava-se necessário o desenvolvimento de uma administração que estabelecesse 

claramente a distinção entre o público e o privado e a separação entre o político e o 

administrador público.  A administração pública burocrática clássica foi implantada  

no Estado porque era uma alternativa superior à administração patrimonialista, no 

entanto o pressuposto de eficiência em que se fundamentava não se mostrou real 

(BRESSER PEREIRA, 1996). 

  
A partir de então começou a surgir a administração pública burocrática, 

implantada inicialmente nos países europeus em fins do século XIX,  nos Estados 

Unidos  no começo do século XX, e no Brasil, em 1936, com a criação do  

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), órgão que implantou a 

administração pública burocrática com base nos  princípios centralizadores e 

hierárquicos da burocracia clássica, tendo como  objetivo substituir as formas 

patrimonialistas de administrar o Estado, apontando para a superioridade da 

autoridade racional e legal, adotando o poder hierárquico e formalista sobre os 

procedimentos, propondo o profissionalismo no serviço público com a 

impessoalidade e  racionalidade para evitar o nepotismo e a corrupção. 
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Em verdade, a administração pública burocrática veio substituir as formas 

patrimonialistas de gestão que ganharam importância em função da necessidade de  

maior previsibilidade e precisão no tratamento das questões organizacionais.  

 

Conforme Bresser Pereira: 

 

Para esse tipo de administração, implantada no Brasil no ano de 
1936 em substituição à administração patrimonialista,  trouxe 
mudanças significativas para o setor público,  inicialmente por 
distinguir o público do privado e  depois por separar o político do 

administrador público (1996). 
 
 
A administração pública burocrática clássica foi adotada porque era uma 

alternativa muito superior à administração patrimonialista do Estado, entretanto o 

pressuposto de eficiência em que se baseava não se mostrou real. 

 
No Brasil, os contextos político, econômico e social impõem transformações 

macroinstitucionais que afetarão o papel do Estado. Estas, por sua vez, exigirão 

significativas transformações nas instituições públicas. O quadro de desigualdades 

clama por um Estado ativista, promotor da justiça social. 

 
Nesse sentido, Bresser Pereira (2006) afirma que a demanda por essas 

mudanças veio de dentro e de fora do Estado-nação: de dentro, na medida em que 

as democracias progridem e que os cidadãos, na sociedade civil, se tornam mais 

ativos e exigentes; e de fora, na medida em que pressões externas, como a 

globalização, fazem com que as empresas se tornem competitivas e exijam que os 

governos nacionais apoiem essa concorrência.  

 
Assim, o Estado deve servir à sociedade, ser mais ágil, mais eficiente e ter 

capacidade de resolução dos problemas cotidianos do cidadão. Enfim, a sociedade 

deseja uma administração pública orientada para resultados, e o modelo de 

desenvolvimento sustentável exige dos Estados características modernas de 

atuação, de modo a promover mudanças no seio da administração pública, 

introduzidas de  forma a organizar o trabalho voltado para a finalidade estabelecida. 
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Além disso, a discussão dessas mudanças precisa ocorrer para que seja 

permitida a identificação da forma a ser adotada e de que maneira se dará a 

transformação do Estado que se deseja. Contudo, melhorar a mecânica de 

funcionamento de uma organização não é suficiente para que se produzam bons 

resultados: primeiro, é preciso pensar quais resultados se pretende como fruto do 

funcionamento dessa organização; e, segundo, definir quais mecanismos internos 

devem ser transformados. 

 

Segundo Bresser Pereira: 

 

A descentralização, a delegação de autoridade e de responsabilidade 
ao gestor público, o rígido controle sobre o desempenho, aferido 
mediante indicadores acordados e definidos por contrato – além de 
ser uma forma muito mais eficiente para gerir o Estado, envolve 
estratégias muito mais efetivas na luta contra as novas modalidades 
de privatização do Estado (1999). 

 

    

A Administração Pública Gerencial emergiu, na segunda metade do século 

XX, como resposta à crise do Estado; como modo de enfrentar a crise fiscal; como 

estratégia para reduzir custos e tornar mais eficiente a administração dos serviços 

que cabem ao Estado; e como um instrumento para proteger o patrimônio público 

contra os interesses do rent-seeking ou da corrupção aberta. 

 
O modelo gerencial é mais descentralizado e pressupõe a delegação de 

autoridade e de responsabilidade ao gestor público, consiste em abandonar o 

modelo tradicional centrado na administração dos recursos públicos e substituí-lo 

pelo modelo orientado para a satisfação dos usuários. 

  

 São princípios orientadores da Administração Pública Gerencial: 

 

 Novos mecanismos de financiamento das políticas públicas, introduzindo 

a seletividade, dispositivos de autocaptação de recursos por parte das 

atividades-fim e fundos rotativos de serviços públicos; 

 Processos ―de redução das estruturas do Estado, através do 

enxugamento, downsizing, da horizontalização, da‖ reengenharia‖, dentre 

outros; 
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 Mecanismos de participação do público-alvo no ciclo de políticas públicas, 

contemplando as suas visões sobre a realidade em questão e a relação 

agente principal; 

 Criação de estruturas flexíveis que gerem o compromisso, o equilíbrio e a 

eficácia junto aos cidadãos-usuários; 

 Concepção do ciclo de políticas públicas (formulação, implementação e 

avaliação) como uma rede de implementadores, beneficiários e 

stakeholders conformada por elos ou nós críticos de decisão. 

 

Tem como inspiração as transformações organizacionais ocorridas no setor 

privado, as quais têm alterado a forma burocrático-piramidal de administração, 

flexibilizando a gestão, diminuindo os níveis hierárquicos e, por conseguinte, 

aumentando a autonomia de decisão dos gerentes – daí o nome gerencial. Com 

essas mudanças, saiu-se de uma estrutura baseada em normas centralizadoras 

para outra ancorada na responsabilização dos administradores, com respaldo dos  

resultados produzidos. Este modelo busca responder mais rapidamente às grandes 

mudanças ambientais que aconteceram na economia e na sociedade 

contemporânea. 

 
A reforma gerencial é uma modificação estrutural do aparelho de Estado. Não 

pode ser confundida com a mera implementação de novas formas de gestão, como 

a da qualidade total. Trata-se de mudar os incentivos institucionais do sistema de 

modo a transformar as regras burocráticas mais gerais, permitindo aos 

administradores públicos adotar estratégias e técnicas de gestão mais adequadas. A 

profissionalização da alta burocracia é o ponto de partida da reforma gerencial. Para 

isso, deve-se construir um núcleo estatal estratégico, fundamental na formulação, 

supervisão e regulação das políticas, e formado por uma elite burocrática 

tecnicamente preparada e motivada. Essa elite terá de desenvolver a capacidade de 

negociação e responsabilização perante o sistema político. 

 
A proposta do CLAD é que, antes de qualquer coisa, constitua-se um núcleo 

estratégico dentro do aparelho estatal, capaz de formular políticas publicas e exercer 

atividades de regulação e controle da provisão dos serviços públicos. Neste setor do 

Estado é fundamental a existência de funcionários públicos qualificados e treinados 
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constantemente, protegidos das interferências políticas, bem pagos e motivados. 

Essa é uma condição sine qua non para a implantação do modelo gerencial. 

 

Para Bresser Pereira: 

 

A administração pública gerencial é orientada para o cidadão e para 
a obtenção de resultados; pressupõe que os políticos e os 
funcionários são merecedores de um grau de confiança ainda que 
limitado; serve-se da descentralização e do incentivo à criatividade e 
à inovação; é um instrumento mediante o qual se faz o controle sobre 
os órgãos descentralizados e o contrato de gestão (2006). 
 

 

A gestão pública brasileira é historicamente marcada por movimentos 

reformistas que se caracterizam por planos e programas, mais comumente 

denominados de reformas administrativas, que tiveram como propósito atingir a 

eficiência administrativa. A partir da metade do século XX a expressão reforma 

administrativa caiu em desuso, por se limitar apenas a traduzir procedimentos de 

remodelagem do aparato estatal. Estes processos passaram a ser denominados de 

modernização administrativa, termo ao qual foram atribuídas a conotação e a 

capacidade de transformar não apenas processos administrativos internos, mas 

também atuar no desenvolvimento do campo das relações políticas e sociais.  

 

De acordo com Abruccio: 
 
 

A modernização administrativa é mais ampla e confere um processo 
de desenvolvimento às sociedades subdesenvolvidas, com mudança 
social, definindo novos objetivos, metas e programas de ação dentre 
outros, procurando adquirir características comuns das sociedades 
desenvolvidas ( 2005). 
 

 
 
A necessidade de rediscutir o papel e as formas de funcionamento do Estado, 

com vistas ao atendimento dos requerimentos atuais, vem motivando o debate 

acerca das reformas no cenário internacional. Os desafios de implementar 

programas voltados para o aumento da eficiência e a melhoria da qualidade dos 

serviços parecem ser a tendência dominante, ganhando a denominação genérica de 
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gerencialismo na Administração Pública. O Estado muda porque a sociedade muda 

(TROSA, 2001). 

   
A sociedade organizada reconhece que tanto os desafios contextuais quanto 

as condições de funcionamento dos Estados — principalmente aqueles em 

desenvolvimento — exigem ações no sentido de se buscar seu fortalecimento 

institucional. O novo conceito de desenvolvimento visa orientar o Estado 

simultaneamente para o desenvolvimento social,  econômico e ambiental. Aplicar 

esse conceito na prática exige que o governo elabore um consistente plano 

estratégico e tenha capacidade de executá-lo com eficiência, eficácia e sobretudo 

com efetividade. 

 
Assim, a discussão das mudanças precisa ocorrer sob o enfoque dessa 

finalidade para permitir a identificação da forma que deve ser feita e de que maneira 

se dará a transformação do Estado que se deseja. Melhorar a mecânica de 

funcionamento de uma organização não é suficiente para que se produzam bons 

resultados. Primeiro, é preciso pensar que resultados se pretendem como fruto do 

funcionamento dessa organização, para depois definir que mecanismos internos 

devem ser transformados. Por outro lado, as mudanças do Estado não são um fim 

em si mesmas, mas um meio para impulsionar o desenvolvimento da sociedade. 

 
Trosa (2001) chama a atenção para o fato de que o Estado deve acompanhar 

a evolução dos interesses dos usuários, que exigem respostas mais condizentes 

com seus problemas; e ainda, preocupar-se com seus servidores, estimulando a 

iniciativa, a racionalização e a agilização dos processos hierárquicos e de gestão.  

 
O estímulo à avaliação constante do desempenho da gestão pública vem 

requerendo cada vez mais a mensuração dos objetivos, metas e resultados 

alcançados, tanto em relação ao proposto e planejado, como em relação aos custos 

despendidos, inclusive com vista à legitimação de mandatos políticos pela via 

eleitoral.  

 
Avaliar a gestão pública torna-se cada vez mais uma preocupação quotidiana 

dos cidadãos. Estes, estimulados a participar da vida sociopolítica, são 

continuamente informados pelos meios de comunicação quanto aos impactos dos 



23 

 

 

 

planos, das políticas, dos orçamentos, dos déficits e superávits dos governos na 

qualidade de vida de cada membro e setor da sociedade. Com isso, demandam 

cada vez mais que os gestores públicos não apenas se atenham com disciplina aos 

limites dos escassos recursos orçados, mas otimizem a aplicação desses recursos 

em políticas que atendam efetivamente às necessidades da sociedade. 

 
A participação dos cidadãos na vida sociopolítica vêm aumentando. Este fato 

está sendo  alimentado pelo crescente acesso a informações sobre orçamentos 

públicos, gastos, déficits, políticas, etc. Assim, as ações governamentais ficam mais 

visíveis e, como conseqüência, os gestores públicos são cada vez mais cobrados. 

Isto têm obrigado os gestores públicos e os governantes a adotar uma nova postura, 

a do Governo Empreendedor, voltado para o cidadão como cliente. 

 
Nesse sentido, Bresser Pereira (2006) afirma que a experiência internacional 

tem mostrado que instrumentos gerenciais só obtêm seus propósitos se norteados 

por uma concepção política do ―dia seguinte‖ das reformas, a qual deve responder 

aos anseios e demandas da população perante o poder público. 

 
Para Martins (2003), a gestão pública requer uma série de ações 

extremamente desafiadoras, que passam pela formulação de estratégias efetivas de 

desenvolvimento, pela elaboração de planos de desenvolvimento, pela concepção 

de modelos de gestão por resultados e pelo alinhamento das organizações aos 

resultados estabelecidos. Sobretudo, é necessário que esse roteiro sintético seja 

desenvolvido e efetivado de forma integrada e coerente.  

 
O novo conceito de desenvolvimento visa orientar o Estado simultaneamente 

para o desenvolvimento social,  econômico e ambiental. Aplicar esse conceito na 

prática exige que o governo elabore um consistente plano estratégico e tenha 

capacidade de implementá-lo com eficiência, eficácia e sobretudo com efetividade. 

Por outro lado, as mudanças do Estado não são um fim em si mesmas, mas um 

meio para impulsionar o desenvolvimento da sociedade. A perspectiva de uma 

reforma voltada somente para o equilíbrio fiscal é um equívoco  que deve ser 

evitado. É imprescindível que o Estado encontre equilíbrio entre receitas e despesas, 

mas o Estado não será reformado somente para construir esse equilíbrio. 
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Mudar a qualidade gerencial do Estado não se constitui apenas reforma. É 

mais que isso, é transformação. Trata-se de substituir o paradigma da qualidade 

gerencial que existe hoje, pelo modelo que irá permitir à organização avançar e 

desempenhar os papéis que lhe competem. Os contextos político, econômico e 

social impõem transformações macroinstitucionais que afetarão o papel do Estado.  

 

 Estas, por sua vez, exigirão significativas transformações nas instituições 

públicas. O quadro de desigualdades clama por um Estado ativista, promotor da 

justiça social; o de escassez clama por esforços de otimização; o quadro global 

competitivo requer um Estado regulador e uma gestão econômica consistente; e a 

conquista da democracia exige um novo padrão de deliberação que considere o 

cidadão como o foco da ação pública. 

 

Para Bresser Pereira: 

 

Devemos reconhecer que a eficiência do setor público e a 
capacidade do Estado de formular e implementar políticas públicas 
depende de sua estrutura administrativa e da estrutura social na qual 
está inserida.  A administração pública sempre esteve envolvida em 
processos de reforma que trouxeram impactos tanto para as 
organizações públicas como para as estruturas de funcionamento do 
setor publico (1996). 

 
 

 

A administração pública baseada nos resultados terá de investir fortemente na 

construção de instituições e treinamento de pessoal, de modo a tornar possível a 

realização da avaliação de desempenho, tanto organizacional como individual. Esse 

é o ponto central da reforma gerencial do Estado. 

 
Uma boa gestão é aquela que alcança resultados – o que , em ultima análise, 

significa, no setor público, atender às demandas, interesses e expectativas dos 

beneficiários, criando valor público (HUMBERTO; MARINI 2009). Para os autores,  

governos em geral, organizações públicas, políticas, programas e projetos não são 

auto-orientados para resultados, como também não basta defini-los bem, pois os 

resultados não são autoexecutáveis. 
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Nesse sentido, o grande desafio é gerar alinhamento entre as diferentes 

perspectivas. Não basta uma boa atuação isolada, mesmo que se adentre em todas 

as perspectivas (resultados, processos, recursos, macrogovernamental, 

organizações e pessoas). É necessário que as ações sejam estruturadas a partir 

destas perspectivas e se comuniquem, se harmonizem, sejam dotadas de coerência 

e convirjam para o alcance dos resultados de governo. 

 
Rezende (2002) chama a atenção para o fato de que quanto maior o interesse 

em promover uma política de reforma que se propõe a alterar radicalmente a forma 

de controle que regula a relação entre formulação e implementação das políticas 

publicas, maiores as chances para o insucesso das reformas administrativas.  

 

Cheibub ressalta que: 

 

A capacidade de formular políticas esteja associada à capacidade de 
implementá-las, os fatores que as afetam não são os mesmos, de 
modo que essas duas capacidades podem ser tratadas de forma 
independente. Para ela um governo pode ter alta capacidade de 
formulação, dispondo, para isso, de uma assessoria eficiente, mas 
uma baixa capacidade de implementação, não dispondo do apoio 
político ou do aparato administrativo necessário para implementar as 
políticas escolhidas (2004). 

 

 
A gestão pública moderna se caracteriza cada vez mais por uma era de 

transformações, em que a sociedade passa a cobrar mais por resultados. O modelo 

tradicional de organização e gestão governamentais está esgotado.  Atender às 

novas demandas da sociedade e preparar o Estado para o futuro requer uma grande 

transformação na gestão pública. No entanto, a reestruturação do Estado não deve 

ser um fim em si mesma, mas, sobretudo, um continuado e evolutivo processo de 

alinhamento das atividades do governo aos anseios da sociedade.  

 
A existência de resultados coerentes, de esforços de alinhamento da 

arquitetura organizacional governamental e sistemas de monitoramento e avaliação 

intensivos não são ocorrências fortuitas, mas elaborações que podem e devem ser 

buscadas em bases sistemáticas na construção de um modelo de gestão pública 

para resultados. As realidades políticas, institucionais, éticas, ideológicas e 

econômicas são diversificadas, e os atores da reforma do Estado e de seu aparelho 
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ao redor do mundo têm de compreendê-las para lidar de modo adequado, 

independentemente das suas vontades individuais (SOUZA; ARAUJO, 2003). 

 
Para construir uma nova gestão pública o Estado deve redefinir suas funções 

e a forma de atuação, além de incrementar a governança estatal (governance) 

mediante a profissionalização da burocracia estratégica, o fortalecimento de seus 

instrumentos gerenciais e a melhoria de seu desempenho na elaboração de 

políticas. Mas não bastam apenas modificações no aparato administrativo. É 

imprescindível a recuperação das bases de legitimidade e da eficácia social da ação 

governamental.   

 
Dessa forma, o desafio da governabilidade democrática na América Latina é 

tornar a gestão pública mais efetiva em termos dos resultados das políticas e mais 

responsiva perante o cidadão. A melhoria do desempenho governamental é uma 

tarefa fundamental da reconstrução do Estado e também depende de dois 

mecanismos de responsabilização, ambos vinculados à nova gestão pública. O 

primeiro é a responsabilização pela introdução da lógica dos resultados na 

Administração Pública. O objetivo é passar de um modelo em que impera o controle 

burocrático, passo a passo, das normas e dos procedimentos, sem a participação 

dos cidadãos, para outro em que predomina o controle a posteriori dos resultados da 

ação governamental, e no qual a sociedade participa da definição das metas e dos 

índices de desempenho, bem como da avaliação direta dos serviços públicos. 

 
No que diz respeito às transformações organizacionais, o aspecto mais 

importante é a ênfase na Administração Pública orientada pelo controle a posteriori 

dos resultados, definidos não apenas pelos burocratas, mas também pelas 

demandas dos cidadãos. Deste modo, o controle por resultados aumenta a 

capacidade de elaborar políticas de forma mais eficiente e, sobretudo, de acordo 

com as necessidades aferidas na relação entre o Estado e os usuários de seus 

serviços, e não somente conforme regras e normas burocráticas. É com base 

nesses elementos que o modelo pós-burocrático ou gerencial começa a alterar o 

padrão de relacionamento com a população. 

 
O sucesso da administração voltada para o cidadão vai depender da 

proliferação de informações e da criação de mecanismos de participação, não 
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somente para os usuários diretos dos equipamentos sociais, mas também para 

outros membros da comunidade que sejam de algum modo atingidos pelo êxito ou 

pelo insucesso das políticas públicas. A profissionalização da alta burocracia e seus 

setores estratégicos é condição sine qua non para a modernização da Administração 

Pública latino-americana. Construir uma burocracia meritocrática em setores 

estratégicos, portanto, é fundamental para dar maior racionalidade às intervenções 

econômicas e sociais do Estado. 

 
A importância primordial da introdução da lógica dos resultados está no seu 

papel fundamental, na nova gestão pública, de contribuir para melhorar a eficácia, a 

eficiência e a efetividade governamentais, por meio de uma gestão flexível e 

orientada por metas, em contraposição à rigidez do modelo burocrático clássico, 

incapaz de fornecer o suporte necessário para que o Estado enfrente os novos 

desafios políticos e socioeconômicos. A introdução da lógica dos resultados na 

Administração Pública não pode ser vista como mera ferramenta gerencial, ela 

também deve servir para aumentar o controle dos cidadãos sobre a burocracia. 

 
Para Mora (2006), se as políticas e os programas para apoiar a transformação 

do Estado carecem de sentido estratégico e não se sustentam em uma visão de 

conjunto e de longo prazo, será praticamente inviável desencadear um processo de 

responsabilização pelos resultados que não se mostra sustentável e efetivo, tanto 

para a sociedade como para o governo. 

 
O desafio de promover a eficiência pública não pode se reduzir a um 

problema estritamente gerencial e administrativista, muito menos recorrer à 

responsabilização pelos resultados com uma solução mágica e meramente 

instrumental, ou seja, a transformação do Estado como um processo integral que 

procure níveis crescentes de eficiência faz sentido somente se as ações executadas 

conduzirem a um maior bem-estar social, refletindo em melhorias sustentadas na 

qualidade de vida dos indivíduos e das comunidades. 

 
Para promover a responsabilização pelos resultados requer-se vontade e 

decisão do mais alto nível político, já que a coordenação e a condução do processo 

corresponde ao Poder Executivo. Ou seja, embora o governo deva prestar contas 

perante a sociedade, é o próprio governo o principal agente do processo de 
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responsabilização, considerando que cabe a ele desenvolver o contexto legal e 

institucional requerido para a sua implementação. A responsabilização por 

resultados é colocada em prática de cima para baixo, criando uma cadeia de 

responsabilidades – efeito cascata – que envolve governantes, diretores, gerentes e 

funcionários públicos. 

 
O processo de reforma nos últimos 20 anos revela uma dupla realidade. Por 

um lado, houve avanços e inovações, em alguns casos deixando raízes mais 

profundas de modernização. Mas, por outro, constata-se que os resultados foram 

desiguais e fragmentados para o conjunto do Estado, afora alguns problemas não 

terem sido devidamente atacados (Abrucio, 2007). 

 

Para Trosa: 

 

A mais moderna reforma da administração pública se refere ao 
gerenciamento não de inputs (recursos), mas por resultados, sejam 
eles quantificáveis, tangíveis e imediatos (serviços oferecidos), ou 
sejam eles resultados ou impactos ligados ao atendimento do usuário 
(impactos). A visão sobre os resultados deve considerar os diferentes 
estágios da realização desses. A autora questiona o que deve ser 
priorizado – resultados ou impactos? Comumente, os orçamentos 
públicos têm se baseado nos meios fornecidos mais do que nos 
resultados a atingir. As justificativas se referem ao fato de que  os 
parlamentares precisam controlar o emprego do dinheiro público. 
Mas, analisando por outro ângulo, ela ainda discute se essa não 
seria uma saída mais confortável, já que é mais fácil prestar contas 
sobre custeio do que sobre a qualidade e a efetividade da prestação 
dos serviços públicos. ―É sempre mais fácil quantificar os indicadores 
inapropriados do que os resultados que têm sentido.‖ (2001, p. 173).  

 
 

Seguindo a linha argumentativa da autora, cabem os seguintes 

questionamentos: como, então, definir resultados no setor público? Sabe-se que os 

produtos e serviços da administração não são evidentes, porque não há mercado 

para esses e as tarefas dos agentes são múltiplas e interligadas.  

 
Quando a definição de resultados é necessária? Na sua ausência, é 

praticamente impossível determinar prioridades ou fazer escolhas – devem-se focar 

determinadas ações/atividades para que os servidores percebam o que é tido como 

mais importante na execução de seu trabalho, diante de demandas mais complexas 
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e diversificadas que os cidadãos manifestam;  e saber se os resultados produzidos 

permanecem importantes para o serviço público e/ou para o cliente.  

A atuação do setor público pode tornar-se obsoleta, descompassada em 

relação aos interesses dos clientes, e ser suprida pela atuação de outras entidades. 

Quais etapas deveriam ser seguidas para definir resultados? Trosa (2001) entende 

que se deve proceder à: 

 

 Análise de stakeholders – definição do que fazer e para quem, 

considerando-se as expectativas e as estratégias desses atores, questões 

que orientariam o processo de escolhas e a formulação da estratégia de 

ação sobre a demanda que se deseja satisfazer. A ação administrativa 

confronta interesses diversos que podem divergir, e os objetivos da 

política podem conduzir à resolução desses conflitos, desde que sejam 

consideradas as expectativas, os interesses, as estratégias dos atores e 

de seu sistema de articulação, componentes classificados como cruciais 

na definição dos resultados intermediários e finalísticos da atuação do 

setor público. Percebe-se que a escolha de mecanismos capazes de 

motivar, selecionar incentivos adequados, neutralizar resistências deve 

subsidiar a ação estatal, pois sob os objetivos estão os atores, que 

compõem todo um sistema que agrupa a organização, sua razão de ser, 

suas relações de poder e de tomada de decisão. 

 Análise da lógica de intervenção do serviço público, a qual permite 

esclarecer as escolhas de execução dentro de uma gama de alternativas 

possíveis – clarificar e articular objetivos mais gerais com ações 

concretas. 

 Análise das ações combinadas de 1 e 2, classificando-as dentro de uma 

perspectiva de questionamento, enfatizando o valor agregado a essas 

ações. Estabelece-se uma diferenciação entre resultados estratégicos e 

não estratégicos, após verificar se as expectativas e estratégias dos 

atores são conhecidas, analisar as lógicas de execução dos objetivos e 

conhecer os resultados prioritários a longo prazo.  
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A autora entende que ter clareza dos resultados prioritários pressupõe o 

conhecimento dos interesses e das expectativas dos atores e a reflexão  sobre as 

melhores estratégias de ação. Essas etapas demonstrariam que os resultados 

podem ter significados diferentes para atores diversos e que decorrem logicamente 

dos objetivos. 

 
O governo precisa criar as bases para o alcance desses objetivos, sanear as 

finanças públicas para recuperar a capacidade de investimento e melhorar a 

qualidade dos serviços prestados. Nesse sentido, torna-se importante o papel de 

uma gestão que visa alcançar resultados, tendo como pré-requisitos: inovação, 

ousadia, eficiência e eficácia na administração pública,  para construir um novo 

modelo de desenvolvimento menos concentrador e gerador de oportunidades, e que 

principalmente possa agir no foco do problema,  garantindo um maior acesso da 

população aos serviços públicos. 
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2. GESTÃO PÚBLICA PARA RESULTADO 

 

 

2.1  Algumas definições de Gestão para Resultado- GpR 

 

O tema gestão pública para resultados tem ganhado força nas últimas 

décadas, em razão das mudanças ocorridas no Estado, provocadas pela 

globalização e pelo avanço das tecnologias. Essas mudanças tiveram como intuito 

melhorar o desempenho do setor público e de suas organizações na busca pelos 

resultados.  A GpR  é uma ferramenta que  proporciona maior foco em resultados 

em termos de eficiência e eficácia para o setor público, como também no 

direcionamento das ações de governo para o cidadão (―cliente‖), substituindo  uma 

estrutura hierárquica e altamente centralizada por uma gestão mais descentralizada. 

  
Nesse sentido, a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe 

(CEPAL) define a GpR como um modelo que é guiado pelos critérios de eficiência, 

eficácia, economia e qualidade da ação do Estado, por meio da priorização dos seus 

objetivos estratégicos (CEPAL, 1998)   

 
A GpR é uma  ferramenta apropriada para um gerenciamento focado em 

resultados para a administração, em virtude de unir a missão aos planos de ação 

que fazem parte do dia a dia da organização,  servindo como importante instrumento 

de comunicação do desempenho tanto interno como externo. Em análise, segundo 

Gomes (2009, p.155), a GpR 

  

É um  ciclo que começa com o estabelecimento dos resultados 
desejados, a partir da tradução dos objetivos de governo; prescreve 
o monitoramento e a avaliação do desempenho da organização ou 
da política pública a partir do alcance desses resultados; e 
retroalimenta o sistema de gestão, propiciando ações corretivas 
decorrentes dessa avaliação (GOMES, 2009). 

 

E, ainda em complemento, utilizando-se das  palavras de Serra (2008, p.36), 

a GpR é um marco conceitual cuja função é  facilitar às organizações públicas a 

direção efetiva e integrada de seu processo de criação de valor público, a fim de 

otimizá-lo, assegurando a máxima eficácia, eficiência e efetividade de desempenho, 
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além da consecução dos objetivos de governo e da melhora contínua de suas 

instituições.  

 
No que se refere à duplicidade dos pontos de vista de definição e prática, 

pode-se observar, de acordo com Serra (2008), que a GpR possui as seguintes 

dimensões: 

 

 a dimensão de gestão organizacional, publica ou privada , onde os 

resultados passa a ser a referência no processo de gestão; 

 a dimensão da responsabilização, onde são pactuados com os gestores  

metas e resultados;  

 a dimensão integralizadora, cujo objetivo é integrar os diversos   

componentes da gestão. 

 

 Na esfera pública, especialmente, a GpR se apresenta como uma proposta 

de cultura organizadora, diretora, de gestão, mediante a qual se põe ênfase nos 

resultados e não somente nos processos e procedimentos, muito embora a GpR não 

seja  

 

[...] apenas formular resultados que satisfaçam às expectativas dos 

legítimos beneficiários da ação governamental de forma realista, 

desafiadora e sustentável. Significa, também, alinhar os arranjos de 

implementação (que cada vez mais envolve intrincados conjuntos de 

políticas, programas, projetos e distintas organizações) para alcançá-

los, além de envolver a construção de mecanismos de 

monitoramento e avaliação que promovam aprendizado, 

transparência e responsabilização  (MARINI; HUMBERTO, 2010, 

p.36). 

 

 
Oportunamente, um ―modelo ideal‖ de GpR, segundo Halachmi                       

et al. (1996) e Neely (2007), (apud MARINI e HUMBERTO, 2008, p.1), 

adicionalmente, [...] deve ser abrangente [...] e basear-se num conceito amplo de 

desempenho que englobe tanto os esforços quanto os resultados propostos, 

pressupondo que não há resultados sem alinhamento de esforços. Por fim, um 
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modelo de gestão para resultados deve ser multidimensional [...], ou seja, levar em 

conta suas múltiplas dimensões de esforço (processos, recursos, estruturas, 

sistemas informacionais e, principalmente, pessoas) para alinhá-las aos resultados. 

Em suma, é imperativo que um modelo ideal de gestão para resultados se baseie 

em um conceito abrangente de desempenho, incluindo dimensões do esforço e do 

resultado. 

 

Para Lisboa: 

 

Nesse novo modelo, a ênfase desloca-se dos aspectos operacionais 
da gestão de projetos e seus resultados imediatos para uma ótica 
mais abrangente, incorporando os impactos das ações 
governamentais sobre a vida da população e o processo de 
desenvolvimento. É um modelo que se diferencia da gestão pública 
tradicional, que é mais voltada para o controle interno e para a 
conformidade dos custos orçados, onde a burocracia é um fim em si 
mesma e o governo é lento e ineficiente (LISBOA et al, 2006). 

 

 
Em resumo, a figura 1, abaixo, demonstra a GpR como instrumento de 

gestão: 

 

 

           Fonte: Serra, (2008, p. 28) 
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Enfim, pode-se entender a GpR como um processo  de gestão que integra  

estratégia, pessoas e recursos para obtenção de resultados por meio da 

responsabilização e desempenho no setor público. 

 

2.2  Requisitos de Implantação da GpR 
 

A implantação da GpR não é uma tarefa fácil, pois requer uma combinação de 

fatores positivos para o seu desenvolvimento. Como em qualquer outro modelo de 

gestão, existem requisitos que não devem ser ignorados, sob pena de comprometer 

todo o resultado. São eles:  

 

 Democracia 
 

 A democracia pode ser entendida como um conjunto de princípios e práticas 

que visa à proteção dos direitos humanos fundamentais; é também a 

institucionalização da liberdade baseada nos princípios de Governo da maioria, 

associados aos direitos individuais e coletivos. É o primeiro dos requisitos para a 

implantação da GpR. 

 

 Contexto institucional estável 
 

No que tange ao contexto institucional, é cediço salientar que a estabilidade – 

tanto a estrutural como a política – não só permitirá implantar um sistema de GpR 

sem problemas, como este terá maior  capacidade de se sustentar ao longo do 

tempo. Dentro de um contexto institucional estável será mais fácil criar as condições 

necessárias para seu desenvolvimento e aprendizado. Em um contexto de muitas 

mudanças a introdução de qualquer modelo ficará insustentável. 

 

 Controle social 
 

 A participação da sociedade é fundamental na busca por resultado e 

transparência na gestão pública;  sem o envolvimento mais direto do cidadão, a GpR 

tende a perder o foco e diminuir a criação de valor público. Para Cunill Grau (2006), 

o controle da sociedade é fundamental para a responsabilização da administração 

pública. 
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 Cultura do valor público 
 

 

A existência de uma cultura capaz de perceber o valor do setor público é 

outro pré-requisito importante para implantar GpR. As estruturas da administração 

pública devem ser percebidas de fora – e por si mesmas – como meios 

(instrumentos) para alcançar os resultados, nunca como um fim em si mesmas. 

Nesse sentido, os próprios funcionários devem compreender e promover uma cultura 

de valor público na qual os cidadãos possam vê-los (a eles e suas instituições) como 

produtores de valor, e não como meros administradores ou controladores. 

 

 Reconhecimento da funcionalidade da gestão e aceitação do modelo 
 

As mudanças na Administração Pública vieram modernizar as demandas da 

sociedade, dando maior autonomia à ação dos gestores públicos na implantação da 

GpR, e oportunidade aos funcionários a assumirem responsabilidades  no controle 

das suas ações. 

 
A GpR, como uma ferramenta cultural que tem como prioridade o resultado 

das ações, se faz necessária para a centralização dos resultados que se propõem 

ao desenvolvimento,  conforme o compromisso político, dando impulso às ações 

específicas com compromisso para que se tornem oportunidades para a atuação dos 

gestores sobre os processos de criação de valores de acordo com as novas 

demandas cidadãs.  

 

 Valores institucionais, profissionais, sistemas de incentivos e 
sanções 
 

 
A implantação da GpR é deveras importante, pois vem  garantir o 

desempenho com responsabilidade, o interesse no valor público e na  supremacia 

geral. O sistema de valores inclui comportamentos institucionais, pessoais e 

profissionais, e determina a avaliação e o desempenho dos funcionários públicos 

conforme o código de normas e deveres destes. 
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O mais importante é desenvolver mecanismos para avaliar e estimular o 

desempenho gerencial. No campo de descentralização, das diferenças, delegação 

de poder e reconhecimento da discricionariedade, como é o da GpR, a ênfase nos 

dirigentes é uma prioridade indispensável. Normalmente são usados instrumentos 

para que se trabalhe o desempenho dos gerentes, como veremos a seguir: 

  

 Articulação da função a compromissos de desempenho; 

 Estabelecimento de incentivos relacionados aos resultados;  

 Formalização contratual da responsabilidade gerencial e do desempenho 

da organização. 

 

Alguns contratos não preveem nem uma divisão de riscos nem de benefícios, 

portanto ninguém tem interesse em se aprimorar. Segundo Trosa (2001), é 

necessário ter um sistema de incentivo como o elemento mais decisivo de um 

contrato de GpR, para ela, o ponto mais importante é encontrar um sistema em que 

todo o mundo tenha interesse em trabalhar bem, seja qual for esse interesse, que 

pode ser financeiro, de promoção e carreira ou de abertura para o futuro. 

 

 Disponibilidade e uso da informação  
 

 
A informação constitui um dos pilares da GpR que favorece a tomada de 

decisões e o desenvolvimento do conhecimento. Mas para de fato ser útil, a 

informação deve ser analisada, interpretada e assimilada; mesmo assim, será 

necessário selecionar razoavelmente aqueles aspectos do processo de GpR que se 

precisem conhecer mediante a identificação das áreas críticas que garantem o êxito 

de todo processo de criação de valor público. Neste sentido, a estratégia de captura, 

acumulação, processamento e uso da informação na GpR deve procurar facilitar a 

compreensão dos fatos para a tomada de decisão. Qualquer informação que não 

sirva para tais fins é supérflua e tende a distorcer todo o sistema de informação, o 

que o tornará pouco confiável.  
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 Desenvolvimento sustentável da GpR 
 
 

As características do contexto institucional, a sustentabilidade e o 

desenvolvimento da GpR estão em relação direta com as próprias instituições 

públicas nas quais se pretende aplicá-la. Adicionalmente, a participação dos 

cidadãos e o desenvolvimento das capacidades gerenciais dos funcionários públicos 

também desempenham um importante papel. Todos esses elementos devem 

alinhar-se com os princípios da GpR, para isso é preciso que os governos os 

introduzam no interior das instituições públicas e da sociedade, como um processo 

de mudança cultural a médio e longo prazo.  

 
Por  tais  razões, a  implantação  da GpR  se coloca  como um  grande  

desafio institucional perante o setor público, tendo em vista a complexidade dos 

seus requisitos e a combinação de fatores que podem influenciar no resultado da 

ação governamental.  

 

2.3  Missão e Objetivos da GpR: 

 

A missão dentro do universo organizacional está ligada aos objetivos 

institucionais da empresa, cujos  motivos constituem a sua razão de existir. Já  o 

objetivo da organização é tudo aquilo que se espera alcançar com a organização. 

Assim, a missão da GpR está diretamente ligada a seus objetivos. A figura 2, abaixo, 

apresenta a missão da GpR. 

 

 

Fonte: Serra (2008, p.31) 
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No que se refere aos objetivos representados pela figura anterior, esses são 

necessários à melhoria da capacidade de gerenciamento da GpR,  em virtude de: 

 

 Fornecer subsídios aos administradores públicos para que  possam 

maximizar o processo de criação de valor, a fim de atingir um melhor 

resultado governamental; 

  Desenvolver um processo de accountability na Administração Pública; 

 Promover e desenvolver mecanismos internos que melhorem o 

desempenho  dos dirigentes e  servidores públicos, fomentando a 

efetividade dos  organismos governamentais; 

 Garantir a otimização do uso dos recursos públicos na produção e 

distribuição de bens públicos; 

 Ajudar na alocação descentralizada de objetivos e responsabilidades bem 

como na avaliação do desempenho daqueles que exercem as funções 

gerenciais – com o correspondente uso de incentivos e sanções. 

 

Para que se possam atingir melhores resultados em gerenciamentos, se faz 

necessário entender que são  indispensáveis as garantias nas distribuições de bens 

públicos com estratégias, incentivando e avaliando o desempenho dos servidores 

que atuam nas gerências. 

 

Para Serra, (2008): 

 

O objetivo da GpR no setor público é gerar capacidade nas suas 
organizações para que consigam, mediante a gestão do processo de 
criação de valor público, os resultados estipulados nos objetivos do 
programa de governo. 

 

 

A GpR quando implantada produz uma mudança profunda de cultura no 

conjunto da Administração Pública e em cada setor da organização; supõe, 

igualmente, uma revisão de todo o sistema de gestão e adaptação a esta nova 

cultura. É nesse contexto que Figueiredo (2004) procura discutir o impacto dos 

diferentes sistemas de governo e sua capacidade de formular e implementar 

políticas públicas, com base na pesquisa comparativa. Dessa forma, analisa quais 
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fatores afetam a capacidade de governo em formular e implementar uma agenda 

política consistente, e aborda, do ponto de vista institucional, os diferentes sistemas 

de governo com a capacidade de formulação e implementação das políticas. Trata-

se de uma transformação profunda e de amplo alcance. 

 

Segundo Lisboa: 

 

A GpR é um modelo em que o setor público passa a adotar uma 
postura empreendedora, voltada para o cidadão como cliente e 
buscando padrões ótimos de eficiência, eficácia e efetividade, com 
ética e transparência. É uma gestão que busca reduzir custos para a 
sociedade e compromete o Estado com a satisfação dos cidadãos. É 
um modelo em que o governo é um meio e não um fim em si mesmo 
(LISBOA et al, 2006). 

 

 

Por esse motivo deve-se contar com um nível razoável de apoio político e de 

envolvimento das autoridades no processo de responsabilização pelos resultados, já 

que a coordenação e a condução correspondem ao Poder Executivo. Ou seja, 

embora o governo deva prestar contas perante a sociedade, é o próprio governo o 

principal agente do processo de responsabilização, considerando que cabe a ele 

desenvolver o contexto legal institucional requerido para a sua implementação. A 

responsabilização por resultados é colocada em prática de cima para baixo, criando 

uma cadeia de responsabilidades que envolve governantes, diretores, gerentes e 

funcionários públicos. 

 
Por outro lado, o apoio político deve ser precedido de um empenho da equipe 

técnica. Capella (2007) afirma que os servidores públicos exercem maior influência 

sobre a geração de alternativas e sobre o processo de implementação de políticas 

públicas do que com relação ao processo de formulação da agenda governamental. 

 
Debates sobre políticas públicas implicam responder à questão sobre o 

espaço que cabe aos governos na definição e implementação de políticas públicas 

(SOUZA, 2007). Assim, a discussão das mudanças precisa ocorrer sob o enfoque 

dessa finalidade para permitir a identificação da forma que deve ser adotada e de 

que maneira se dará a transformação do Estado que se deseja. Melhorar a 

mecânica de funcionamento de uma organização não é suficiente para que se 
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produzam bons resultados. Primeiro é preciso pensar que resultados se pretendem 

como fruto do funcionamento dessa organização, para depois definir que 

mecanismos internos devem ser transformados. 

 

Segundo Mora: 

 

Para avançar nessa direção, é preciso criar um ambiente propício 

que garanta a integração dinâmica de três processos que determina 

o surgimento de uma cultura orientada pelos resultados: a 

programação, para assegurar que a alocação dos recursos seja 

consistente com as prioridades nacionais e as demandas sociais; a 

execução, por meio da fixação de metas, do acompanhamento dos 

programas e do estabelecimento de controles seletivos para orientar 

a tomada de decisões; e a avaliação, como condição necessária para 

medir o desempenho público em função dos resultados e colocar em 

prática a prestação de contas (2006).  

 

2.4 Fatores de êxito 

 

O modelo de implantação da  GpR, por sua própria natureza, deve flexível, 

claro e dinâmico, permitindo que seu processo seja desenvolvido com base na 

criação do valor público. Serra (2008) opina que é preciso conhecer os fatores 

críticos de êxito para que a implantação da  GpR possa ser efetivada. São fatores de 

êxito da GpR:  

 

 Compromisso e administração das mudanças; 

 Apoio e comprometimento das autoridades políticas;  

 Iniciativa e compromisso gerencial; 

 Gestão do tempo; 

 Adaptação ao contexto; 

 Visão global, implantação local; 

 Desenvolvimento equilibrado e sustentável; 

 Análise e uso da informação; 
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 Aprendizado organizacional e individual; e 

 Plano de trabalho para resultados. 

 

Nesse sentido, os fatores de êxito do modelo precisam ser bem 

compreendidos pelos gestores públicos que pretendem implantar a GpR na 

Administração Pública. 

   

2.5 Alguns conceitos utilizados na GpR 

 

São conceitos normalmente usados no desenvolvimento da GpR: 

 

 IMPACTO - Representa os resultados de longo prazo. São as 

transformações decorrentes da implementação das políticas públicas;  

 RESULTADOS - São resultados intermediários com efeitos imediatos, 

mensurados por meio de indicadores definidos para cada política pública  

específica; 

 PRODUTOS - São os resultados materiais (bens e serviços) das ações/ 

atividades dos executores;  

 ATIVIDADES - Representam o modus operandi do programa, envolvendo 

a forma como os executores tratam os recursos utilizados e como 

desenvolvem os seus produtos; 

 INSUMOS - São formados por recursos financeiros, materiais e humanos 

alocados para a implementação do programa.  

 

2.6 Modelos Internacionais de Gestão para Resultados 

 

 França 

 

Na França, o modelo propõe-se a atuar nas seguintes frentes: 

 

i) alocação otimizada dos recursos orçamentários;  

ii) transparência nas ações públicas;  
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iii) clareza e simplificação do processo de tomada de decisões 

estratégicas pelo governo. 

 

Essa nova forma de atuação tem como base  a implantação do modelo de 

gestão do desempenho da França, conforme figura 3,  observando-se os princípios 

de orçamento voltado para resultados, da hierarquização das missões de Estado, 

dos seus programas, que chegam a 150, que definem as responsabilidades de 

implementação das políticas, dos seus objetivos estratégicos e dos seus 

indicadores-alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 3 – Modelo de Gestão de Desempenho - França 

                    Fonte: Adaptado de La Démarche de Performance: Stratégie, Objectifs, indicateurs (2004). 

 

Os objetivos estratégicos contidos no modelo francês possuem, ainda, 

objetivos intermediários, que são indispensáveis na disponibilização dos serviços 

públicos. Esses objetivos intermediários são mensurados e analisados quanto aos 

meios (taxa de consumo, alocação de recursos), às atividades (taxa de execução de 

determinadas ações ou processos) e aos objetivos de produto (grau de cobertura de 

determinados produtos, entre outros), como podemos ver na ilustração da figura 4.  
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Objetivos Intermediários                    Objetivos Estratégicos 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Estrutura de objetivos intermediários e estratégicos como um processo de produção de serviços públicos 

Fonte: La Démarche de Performance: Stratégie, Objectifs, indicateurs (2004). 

 

O modelo de gestão da França teve destaque, sendo o primeiro sofre 

mudança no foco do acompanhamento até os resultados, tendo como prioridade a 

atenção dos dirigentes públicos, gestores e funcionários para a formação da política 

financeira do Estado, dando ocasião a uma alocação mais holística e estratégica dos 

recursos às necessidades governamentais descritas nas suas missões. É importante 

que se destaque, apesar dessa migração de foco, que o governo francês teve a 

preocupação com o acompanhamento dos objetivos intermediários, permitindo- lhe o 

monitoramento e o controle mais amplo e com mais celeridade dos meios e 

atividades para alcançar os objetivos finais. 

 

 Chile 

 

Foram desenvolvidas através do Ministério da Fazenda do Chile iniciativas 

objetivando o melhoramento da gestão pública, tornando o orçamento público mais 

transparente e aprimorando suas análises e sua formulação. Em 2000, a Direção de 

Orçamento do Ministério da Fazenda começou a programar um Sistema de Controle 

da Gestão (SCG) com a intenção de gerar informações de desempenho, 

introduzindo práticas para aperfeiçoar a qualidade do gasto, dando apoio à tomada 

de decisões durante as fases do orçamento.  

 
Foi necessário então buscar melhorias eficientes na alocação de recursos em 

diferentes programas, projetos e instituições; a eficiência no uso dos recursos; e a 

transparência das contas públicas. O SCG alimenta as fases de tomada de 

decisões, conforme ilustra a Figura 5. 
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Resultados  
socioeconômicos 

Eficiência da 
gestão para o 
contribuinte 

Eficiência 
para o 

cidadão 

Qualidade do 
serviço para o 
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FIGURA 5 - Ciclo do sistema de avaliação e controle de gestão 
Fonte: Dirección de Presupuestos. Sistema de Control de Gestión y Presupuesto por  

Resultados – La Experiencia  Chilena (2003) 

 

O sistema é composto por diversos instrumentos de avaliação e controle da 

gestão, desenvolvida de maneira integrada ao processo orçamentário, a saber: 

 

 definições estratégicas; 

 indicadores de desempenho; 

 balanço da gestão integral (BGI); 

 avaliação de instituições; 

 prestação padrão de programas orçamentários; 

 fundo de modernização da administração pública; e 

 mecanismos de incentivo institucional (programa de melhoria da gestão           

e metas de eficiência institucional). 

 

Esse modelo de implantação de gestão do desempenho do governo do Chile 

tem início a partir da missão da instituição, que por sua vez é desdobrada em 

objetivos estratégicos, que delineiam os produtos e subprodutos 

fornecidos/entregues pela organização para os cidadãos, beneficiários e a 

sociedade. A descrição dos produtos auxilia na formulação do orçamento e de 

indicadores e, assim, são estabelecidas as metas pretendidas.  

 

A Figura 6 a seguir, ilustra o processo de concepção dos indicadores do 

governo do Chile. 
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                           FIGURA 6 – Modelo de Gestão do Desempenho – Chile 
                           Fonte: Adaptada de Dirección de Presupuestos. Sistema de Control de Gestión y 
                           Presupuesto  por  Resultados – La Experiencia Chilena (2003) 

 

 
O modelo de desempenho do Chile é destacado através da inserção de 

indicadores e metas de desempenho no processo orçamentário, quanto à relação 

direta entre eles e os produtos ou subprodutos disponibilizados pelas instituições 

aos cidadãos e à sociedade. Tal procedimento possibilita o repasse de informações 

precisas sobre os desempenhos orçamentários das instituições, a partir da 

identificação de produtos estratégicos institucionais (bens e serviços), das fórmulas 

de cálculo, das séries históricas e da designação orçamentária para cada indicador, 

desenvolvendo com precisão uma análise  da formulação do orçamento, o qual foi 

discutido no Congresso Nacional. 

 

 Estados Unidos da América (EUA) 

 

O modelo dos Estados Unidos tem como base a tradução das macrodiretrizes 

de governo nos objetivos estratégicos, que define prioridades para todos os órgãos e 

unidades de governo, favorecendo os indicadores de resultados. 

A experiência dos Estados Unidos da América pode ser explicada, em razão 

de similaridade, pelo exemplo do Departamento de Estado dos Estados Unidos 
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(United States Departament of State, equivalente ao Ministério das Relações 

Exteriores em vários outros países), e assim, representar todos os demais 

departamentos que compõem o governo. 

 
Esse modelo de gestão foi implantado no desempenho do governo dos EUA 

através de planejamento governamental que desdobra as macrodiretrizes de 

governo com objetivos estratégicos por Departamento de estado, e esse objetivo, 

por sua vez, é desenvolvido com as estratégias prioritárias, que representam as 

áreas-chave de trabalho de cada Departamento. 

 
O conjunto de indicadores que permitem mensurar o desempenho de um 

dado departamento ou área de governo é elaborado a partir dos ―objetivos 

estratégicos‖ e das ―prioridades estratégicas‖ de cada departamento, conforme 

ilustra a figura 7. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Figura 7 – Estrutura de Gestão do Desempenho - EUA 
  Fonte: Annual Performance and Accountability Report (2008) 
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Conforme  Martins: 

 

Um destaque do modelo de gestão do desempenho dos EUA é o 
Program Assessment Rating Tool (PART). Consiste em um 
elemento-chave da agenda estratégica da Presidência da República 
dos Estados Unidos, pois a partir dele são realizadas avaliações e 
elaborados painéis de desempenho, segundo as cores amarela 
(desempenho adequado), verde (moderadamente efetivo) e azul 
(efetivo) das iniciativas estratégicas do governo. As análises do 
PART abrangem temas relacionados ao desempenho, tais como: i) 
os impactos de programa e projeto; ii) a mensuração de 
desempenho, avaliações e planejamento estratégico; iii) gestão de 
programa e projetos; e iv) os resultados de programas.Outra 
contribuição do modelo é o alinhamento das unidades responsáveis 
pela execução das ações aos indicadores e aos ―objetivos 
estratégicos‖ estabelecidos pelos Departamentos, promovendo o 
alcance das macrodiretrizes governamentais (MARTINS,F. p.64 
(2008). 

 

 

 Reino Unido 

 
No Reino Unido o modelo de gestão do desempenho é baseado em ajustes 

de resultados, com elaboração de contratos de gestão definidos como Public Service 

Agreements (PSAs). Para um período específico de governo, os PSAs representam 

as principais metas de impacto deliberadas. 

 
Os PSAs são elaborados no Reino Unido, num período de três anos, na 

esfera do Comprehensive Spending Review (CSR), uma espécie de meta plurianual 

a ser atingida, que coloca a missão do governo em um conjunto, tendo a prioridade 

para se obter os resultados dos produtos e para impactos direcionados para o 

triênio. A implantação do modelo de gestão do desempenho do Reino Unido inicia-

se pelo desdobramento da visão do governo em PSAs, que, por sua vez, possuem 

um conjunto de indicadores de impacto utilizados para mensurar o avanço das 

nações que compõem o Reino Unido. 

 
Portanto, conforme os Departmental Strategic Objectives PSAs, cada 

Departamento de Estado determina seus objetivos estratégicos, denominados 

(DSOs). E os DSOs são revertidos em ações a serem desenvolvidas pelos órgãos, 

para  alcançar as metas pactuadas nos PSAs.  

A  Figura  8  ilustra  a  concepção  do  modelo  de gestão do desempenho no  
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Reino Unido. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
               Figura 8.                                       STA 
                 Fonte: Adaptado de Report  Government Service (2008). 

 

Conforme Martins: 

 

Um dos diferenciais do modelo do Reino Unido é a alta 
transversalidade dos PSAs, que promove a interdependência entre 
os diversos órgãos do governo, gerando a constituição de múltiplos 
arranjos e buscando, assim, a sinergia e o alinhamento para a 
estratégia e a efetiva implementação das metas pactuadas. Outro 
ponto de destaque é a relação integrada entre o planejamento 
(PSAs, DSOs) e o orçamento, uma vez que, a partir das principais 
metas de governo, são estabelecidas as prioridades orçamentárias, 
envolvendo o detalhamento das previsões de despesas dos diversos 
departamentos, assegurando assim os insumos necessários para 
que eles contribuam para os resultados esperados (MARTINS, 
HUMBERTO F. , 2005). 
 

 
O principal, diferencial, é o terceiro que destaca para que se apliquem os 

indicadores dos produtos e para os impactos, que buscam apresentar e desenvolver  

com eficaz os efetivos resultados esperados para o período. 
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 Austrália 

 
A gestão para resultados do governo australiano é fundamentada no modelo 

de definição de indicadores, metas e impactos para cada uma das pastas de 

governo, de acordo com os conceitos da equidade, eficácia e eficiência, bem como 

na mensuração da gestão dos serviços públicos. 

 
A experiência australiana é apoiada por uma agência central denominada 

Australian Public Service Commission (APS), cuja finalidade é contribuir para o 

desenvolvimento de capacidades futuras e da sustentabilidade dos serviços 

públicos. Periodicamente a APS elabora relatórios sobre o desempenho dos serviços 

públicos prestados pelo governo, apresentando os principais resultados das diversas 

instituições envolvidas.  

 
Estão inseridos 131 órgãos e instituições no campo de atuação, divididos em 

departamentos; agências estatutárias; e agências executivas. Este modelo de 

gestão do desempenho do governo australiano começa pela definição de temas 

estratégicos para cada uma das pastas de governo. Os temas, por sua vez, são 

desdobrados em objetivos, que descrevem as entregas de produtos necessários 

para a geração dos impactos desejados. Após a análise dos produtos e dos 

impactos, são preparados os indicadores de desempenho, organizados em três 

categorias mais importantes: equidade, eficiência e eficácia, conforme apresenta a 

Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                      
      Figura 9. 
      Fonte:Adaptado de Report  Government Service (2008). 
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O governo australiano possui um sistema voltado para a mensuração do 

desempenho da ―gestão dos serviços públicos‖, com definição de temas e objetivos 

específicos. Os temas de gestão são desdobrados em objetivos, que, por sua vez, 

são desdobrados em produtos (outputs), representando as principais entregas dos 

serviços públicos e seus respectivos planos de ação para a melhoria da gestão 

(Figura 9). Então esse conjunto de indicadores é concebido para cada atividade, e 

se mensuram, principalmente, a eficiência orçamentária e a execução das atividades 

definidas. 

 
O modelo do Reino Unido tem como principal contribuição do modelo 

australiano  a existência simultânea de indicadores de produtos (outputs) e de 

impactos (outcomes), que é representada com clareza de resultados esperados pelo 

governo. No estilo dos modelos de ambos (Reino Unido e Austrália) existem 

indicadores de produtos e de impactos, o que propicia um equilíbrio na gestão do 

desempenho, enquanto os indicadores de longo prazo são de baixa governabilidade 

e têm alto custo para sua mensuração. Por outro lado, os indicadores de produtos 

(curto e médio prazos) permitem maior governabilidade (embora ainda sofram 

alguma influência externa), mas não são suficientes para mensurar os impactos 

pretendidos. Portanto, a ocorrência de ambos os indicadores é o que diferencia e 

permite aos dois modelos certo equilíbrio na governabilidade e na relação de custo x 

benefício. 

 

 Canadá 

 
 
O Canadá baseia-se no modelo de gestão para resultados, considerando   

quatro principais áreas de atuação: 

 

iv) Assuntos Econômicos;  

v) Assuntos Sociais; 

vi) Assuntos Internacionais;  

vii) Assuntos Governamentais.  
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As três primeiras áreas citadas são desdobradas em 13 áreas de impactos 

(outcomes areas), abrangendo mais de duzentos departamentos, agências e 

corporações reais (crown corporations), que, por sua vez, são responsáveis pela 

execução de mais de quatrocentos programas.  

 
A quarta área de atuação, ―assuntos governamentais‖, corresponde à área de 

suporte às demais e envolve aproximadamente 31 organizações federais (por 

exemplo, Secretaria de Fazenda, Serviço de Postagem do Canadá), acompanhadas 

e avaliadas sistematicamente. Para tanto, no relatório referente ao exercício de 

2007-08, foram detalhadas 129 organizações federais.  

 
Insere-se ao modelo de gestão do desempenho do governo do Canadá, 

iniciando-se pelo estabelecimento de indicadores para a mensuração das áreas de 

impacto, definidas para cada área de atuação do governo, conforme a figura 10.  

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 10 – Modelo de desempenho do governo canadense 

    Fonte: Canada‘s Performance 2007-08 . The Government of Canada‘s Contribution (2008) 
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3. IMPLANTANDO A GESTÃO PARA RESULTADOS EM ALAGOAS 

 

 

A implantação da GpR acarreta uma mudança fundamental nas maneiras de 

pensar, atuar e administrar do setor público. A natureza integradora de todo o ciclo 

de gestão que este instrumento fornece afeta a todas as instituições, em todos seus 

níveis, e transforma a cultura das organizações. A experiência confirma esta ação 

integral da GpR e mostra que os países que tentaram esta via tiveram mudanças 

profundas. Trata-se de um processo de longo prazo, com benefícios no futuro 

imediato. 

 
Para Trosa (2001), não é suficiente idealizar e implementar as ferramentas 

para que as mudanças passem a acontecer. Os impactos suscitam a cultura da 

responsabilidade. Um processo de responsabilização pelos resultados significa 

transformar a cultura pública e política, mudando a forma de pensar, de atuar e de 

realizar, abandonando o foco nos procedimentos e avançando para um modelo 

renovado, orientado pelos resultados e pela satisfação dos usuários. 

 
Nesse sentido, Menicucci (2007) chama atenção para a centralidade dos 

problemas de implementação, que são considerados como ―desvio de rotas‖, sem 

que seja problematizada sua própria formulação. Para ela o processo de 

implementação tem caráter autônomo, e não há uma relação direta entre o conteúdo 

das decisões que configuram uma determinada política pública e os resultados da 

implementação. Assim  a implementação envolve decisões que podem redirecionar 

a política definida formalmente, visto que a viabilidade política é crucial, pois a 

sustentação política e a legitimidade da política são variáveis fundamentais para a 

sua implementação. 

 

Em 2004, Alagoas tenta se inserir no processo de transformação pública 

através da implantação de um modelo de gestão por resultado chamado de 

PROGEAL - Projeto de Apoio ao Fortalecimento do Planejamento e da Gestão de 

Políticas Públicas do Estado de Alagoas, cujo objetivo principal 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, 
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implementação e gestão das políticas públicas, dentro de uma lógica do modelo 

Governo Matricial. 

 
Segundo Marini; Martins (2004), A ideia de Governo Matricial se posiciona na 

perspectiva de implementação de um modelo de governança social baseado em 

redes, na perspectiva intra e extragovernamental. O Governo Matricial é um modelo 

de gestão governamental voltado para resultados de desenvolvimento que se baseia 

na definição e gerenciamento intensivo de pontos nodais entre programas 

(desdobrados de um projeto de desenvolvimento) e organizações (ou parte delas) 

necessárias a sua implementação. 

 

Trata-se, nesse sentido, de uma concepção: 

 

 orientada para resultados: busca alinhar a arquitetura governamental 

(organizações e recursos alocados) com os resultados dos programas 

prioritários de Governo; 

 pragmática: vincular e otimizar as partes da arquitetura governamental 

(organizações e seus recursos) que contribuem para o alcance dos 

resultados de programas prioritários, sem, contudo, ignorar a dimensão de 

base, abrangente e macroestrutural dos processos de transformação da 

gestão; 

 seletiva: focar na carteira restrita de programas prioritários com alta 

agregação de valor aos objetivos de desenvolvimento, sem, contudo, 

ignorar que existem programas não-prioritários e outros resultados em 

relação aos quais as organizações governamentais são demandadas; 

 Contratual: incentivar a adesão e o comprometimento de organizações 

(isoladamente ou em rede) com os resultados esperados. 

 
Princípios do Governo Matricial 

 

 Orientação para resultados: alinhar a arquitetura governamental 

(organizações e recursos) com os resultados dos programas; 
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 Pragmatismo: vincular e otimizar as partes da arquitetura governamental 

(organizações e seus recursos) que contribuem para o alcance dos 

resultados de programas prioritários; 

 Seletividade: focar na carteira restrita de programas prioritários com alta 

agregação de valor aos objetivos de desenvolvimento;  

 Contratualização: incentivar a adesão e o comprometimento de 

organizações (isoladamente ou em rede) com os resultados visados. 

 

 

Figura:11 

Fonte: PROGEAL , SEPLAN-AL 2004 

 

Nesse sentido, o primeiro componente do Projeto referia-se à construção, 

negociação e pactuação da Agenda Estratégica Governamental. 

 
O compromisso firmado pelo governo perante a sociedade, em dar 

encaminhamento efetivo à solução de problemas que entravam o desenvolvimento 

econômico e social de Alagoas, expresso na Macroprioridade de INSERÇÃO 
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SOCIAL DE 1,5 MILHÕES DE ALAGOANOS QUE SE ENCONTRAM ABAIXO DA 

LINHA DE POBREZA, confronta-se com a realidade de escassez de recursos e a 

amplitude das necessidades, conforme evidenciam os 54 programas previstos no 

PPA 2004-2007.   

 
Nessa direção, ocorreu a elaboração e implementação, em 2004, do Projeto 

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

Estado de Alagoas- PROGEAL, introduzindo na administração pública estadual um 

novo instrumento de governança, o Modelo Matricial de Gestão das Políticas 

Públicas. 

 

PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADO 

 
3. 1 Agenda Estratégica de Governo 

 

 3.2  OBJETIVO  

 

Elaborar uma proposta de Agenda Estratégica de Governo, identificando os 

programas prioritários do Plano Plurianual 2004-2007 (PPA) e do ―Plano de 

Negócios‖, no sentido de proporcionar a implantação de um modelo de gestão 

matricial para execução e acompanhamento dos resultados desses programas 

agendados.  

 

3.3 Eixos: 

 

 EIXO I.  Promover a inserção social da população situada abaixo da linha 

da pobreza; 

 EIXO II.Estimular o desenvolvimento da economia solidária mediante 

apoio aos pequenos e micronegócios e aos agentes da economia 

informal; 

 EIXO III. Promover o desenvolvimento econômico sustentável através de 

uma política indutora de investimentos do setor privado; 

 EIXO IV. Modernização da Gestão Pública. 
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3.4.  ANTECEDENTES  

 

 Alto Índice de Exclusão Social – Dentre os municípios alagoanos 97% 

estão classificados na categoria ―péssima,‖ no índice de exclusão social; 

 Permanência de alta proporção de alagoanos em situação de 

miserabilidade, com Alagoas situando-se na última posição no ranking da 

Miséria dos Estados Brasileiros, com 60,02%; 

 Baixo Índice de Desenvolvimento Humano – Mesmo com o significativo 

avanço do IDH, o Estado ainda ocupa o penúltimo lugar na Região 

Nordeste, ficando na frente apenas do Estado do Maranhão; 

 Menor dinamismo de suas atividades produtivas em relação ao País e à 

própria Região Nordeste· – Em 1997 a participação de Alagoas no 

Produto Interno Bruto da região era de 5,05%, caindo para 4,81% em 

2001, ficando em penúltimo lugar na região, à frente somente do Estado 

do Piauí; 

 Baixo nível de estruturação do setor secundário da economia – com 

predominância dos setores álcool-açucareiro, químico, cimento e 

alimentício, sendo 98% desse contingente de micro e pequenas empresas 

que, em geral, apresentam um alto índice de mortalidade a curto e médio 

prazo; 

 Estagnação da balança comercial com o mercado internacional – as 

exportações no Estado de Alagoas têm se mantido estagnado em torno 

de US$ 300 milhões no período de 1991 a 2002, não acompanhando os 

avanços das exportações experimentados pela Região Nordeste e pelo 

país. O mesmo raciocínio pode ser aplicado no que tange às importações, 

ou seja, é pouco significativa a variação ocorrida no mesmo período 

(Alagoas: 46,8%) se comparada com a região (194,5%) e o país 

(124,5%). 

 

Os efeitos desse quadro de desempenho econômico, por certo, têm refletido 

negativamente  sobre  os  precários  indicadores  sociais  do Estado, acumulados ao 

longo das últimas décadas.  
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Para que os programas do Plano Plurianual possam melhor contribuir para a 

reversão desse quadro, é necessário que sejam implementadas melhorias na 

capacidade de planejamento e gestão da administração pública estadual. Neste 

sentido, dotar essa Administração de capacidade de formular, executar, monitorar e 

avaliar as políticas públicas é de fundamental importância para a obtenção de 

melhores resultados da ação de governo. 

 

No entanto, são necessárias, ainda, ferramentas que apoiem o modelo de 

Gestão, assegurando a convergência de esforços para que os gestores possam 

melhor planejar, priorizar, acompanhar e avaliar a implantação dos programas de 

governo. Nessa direção, e com assessoramento do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, o Projeto de Apoio ao Fortalecimento do Planejamento e de 

Gestão de Políticas Públicas do Estado de Alagoas – PROGEAL foi  uma alternativa 

que buscava trabalhar essas questões. 

 

3.5  METODOLOGIA  

 

O encaminhamento do trabalho de elaboração da Agenda Estratégica 

requereu a adoção de procedimentos metodológicos construídos e reconstruídos no 

decorrer do processo, num movimento dinâmico e articulado de aproximações a 

partir da regência da realidade, tendo como elemento basilar a participação do 

Grupo Técnico/PROGEAL, de diversos servidores representantes dos Órgãos da 

Administração Pública Estadual, de atores da sociedade organizada, bem como a 

validação sistemática por parte dos dirigentes governamentais. 

 
Para tanto, foram realizados os seguintes passos: 
 

 Nivelamento do grupo de trabalho através de reuniões e oficinas com os 

consultores sobre os temas integrantes da Nova Administração para o 

Desenvolvimento,  reuniões de estudo e debates sobre o PPA e o ―Plano 

de Negócios‖; 

 Mobilização do alto escalão do Poder Executivo estadual e dos 

segmentos representativos do setor produtivo e da sociedade organizada, 

mediante contatos formais e informais conduzidos pelos membros da 
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coordenação da UCE e pelo Grupo Técnico, através da divulgação e de 

apresentações e debates em eventos específicos; 

  Realização de oficinas de trabalho com atores internos para identificação 

de programas prioritários. O evento contou com a participação de 84 

técnicos representantes dos diversos órgãos da Administração Estadual 

que, após análises em grupo e debates, pontuaram individualmente os 54 

programas constantes do PPA 2004-2007. Os resultados individuais 

foram totalizados e os programas classificados em ordem decrescente de 

contribuição para o alcance da Macroprioridade; 

 Realização de oficinas com atores externos, tendo em vista o efetivo 

envolvimento de representantes do setor produtivo no processo e visando 

a obtenção de subsídios para a priorização dos programas a serem 

incluídos na Agenda Estratégica. Os referidos representantes, após serem 

informados sobre o PROGEAL e sobre o objetivo das oficinas, 

recomendaram critérios para escolha dos programas prioritários e 

indicaram ações relevantes para o alcance dos objetivos perseguidos pelo 

Setor Público Estadual; 

 Estudos e levantamento de dados em fontes recentes e relevantes, 

coletando subsídios para a análise da correlação dos programas 

pontuados pelos atores internos e externos e a Macroprioridade 

Governamental. 

 
 

A consolidação da Agenda Estratégica foi viabilizada pelo Grupo Técnico 

mediante a análise da proposta elaborada inicialmente pelos atores do Estado e 

atores externos e a adoção de um conjunto de critérios definidos pela consultoria, 

tendo em vista assegurar o caráter eminentemente  técnico da proposta : Maior 

Impacto Direto Sobre a Inserção Social; Maior Possibilidade de Geração de 

Resultados a Curto e Médio Prazo; Maior Aderência com os Indicadores de Exclusão 

em Alagoas(Mapa da Fome) e com as Metas e Indicadores  do Milênio ( ONU); e a 

Inclusão  de no mínimo um Programa de cada Eixo do PPA. 
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3.6 Critérios Utilizados para Priorização dos Programas 

 
A consolidação dos programas prioritários para compor a Agenda Estratégica,  

a partir das propostas elaboradas inicialmente pelos atores do Estado e 

atores externos, foi viabilizada por um conjunto de critérios de priorização, ao qual 

foram associadas também dimensões técnicas, conforme especificado a seguir: 

Impacto Direto Sobre a Inserção Social (Dimensão Compensatória) 

 
A natureza eminentemente social do Macro-objetivo justifica assegurar a 

inclusão na Agenda Estratégica de programas que possuam alta capacidade de 

produção de efeitos positivos sobre a inserção social.  Dentre as possíveis 

referências, utilizou-se como base o Mapa da Fome e os Objetivos e Metas do 

Milênio. Aqui foram identificados, a partir de uma análise qualitativa, os programas 

que têm maior aderência aos objetivos e metas do milênio e a correlação com a 

questão da miséria. 

 
Geração de Resultados a Curto e Médio Prazo. 

 
O PPA delimita os programas no período 2004-2007; embora atemporal, 

confere uma natureza de urgência aos programas que apresenta. Acrescenta-se, 

ainda, a necessidade de os programas da Agenda Estratégica realinharem apoios 

internos e externos à sua continuidade, na perspectiva de permitirem produzir 

resultados mensuráveis no menor período de tempo possível. 

 
Inclusão na Agenda Estratégica de, no mínimo, um Programa Associado a 

cada Eixo do PPA. 

 
A Macroprioridade do PPA foi desmembrada em 4 macro-objetivos ou eixos, 

segundo a compreensão de que esses eixos representam o desdobramento da 

prioridade maior. É importante, portanto, que alinhado a essa compreensão seja 

definido ao menos um programa em cada eixo para garantir o equilíbrio na Agenda e 

a viabilização do alcance dos objetivos em seu conjunto. 
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Agenda Estratégica Proposta 

 
Considerando que a disponibilidade de recursos próprios e a capacidade do 

Estado de acessar recursos externos são de importância substantiva para a 

implementação dos programas priorizados, o Grupo Técnico destaca os seguintes 

aspectos relacionados ao financiamento para a formatação da Agenda Estratégica, 

como referência para a apreciação e decisão política do Governo: 

 

 O Orçamento Geral do Estado para 2004 (Fiscal e da Seguridade Social) 

totaliza um montante de R$ 3,6 bilhões, no entanto, até meados do mês 

de novembro, foi executado apenas 54,8%. Este baixo desempenho 

deve-se, sobretudo, às dificuldades de captação dos recursos externos, 

em especial os decorrentes de convênios e de operações de crédito; 

 Os Programas das Ações de Governo contemplados no Orçamento/2004 

somam R$ 1.041 milhões, porém a execução financeira destes 

Programas foi apenas de R$ 182 milhões, o equivalente a 17,5% do 

orçado; 

 Para os Programas priorizados, na definição da Agenda Estratégica, 

existem no orçamento de 2004 dotações no montante de R$ 688 milhões, 

contra uma liquidação até meados de novembro/2004 de apenas R$ 97 

milhões, correspondendo a 14,1% do valor orçado; 

 Por sua vez, os recursos programados e destinados aos projetos 

priorizados para a Agenda Estratégica nos exercícios de 2005, 2006 e 

2007 são da ordem de R$ 718 milhões, R$ 943 milhões e R$ 1.114 

milhões, respectivamente. Analisando o exercício de 2005, os programas 

priorizados contemplam apenas R$ 94 milhões de recursos do Tesouro 

Estadual (12,3% do total), expressando a elevada dependência de 

recursos externos e a necessidade de se envidar esforços para sua 

captação; 

 Por outro lado, no montante de recursos para 2005, necessário para 

implementação dos programas indicados, 28,1% referem-se a recursos 

oriundos de futuras operações de créditos, que atualmente são de difícil 

efetivação, dado o nível de capacidade de endividamento do Estado. 
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Estes dados  indicavam  que o Governo do Estado teria  dificuldades  em  

implementar todos os programas sugeridos com a dimensão de recursos  estimados. 

Essa primeira tentativa de estruturação do Setor Público Estadual alagoano não 

chegou a se concretizar por vários motivos: 

 

 Falta de compromisso de grande parte dos gestores que ocupavam 

cargos estratégicos no governo, o chamado primeiro escalão; 

 O projeto não recebeu a importância devida por parte dos envolvidos, 

havia um sentimento de descrédito por parte de muitos servidores; 

 Sua divulgação foi muito restrita, com pouca visibilidade no Estado. Ainda 

hoje há servidores que nunca ouviram falar a respeito do projeto;  

 O momento de sua implantação/implementação não foi ideal (nos dois 

últimos anos de governo), prazo insuficiente para um projeto daquela 

importância e abrangência; 

 A estrutura de governo era muita inchada para o tamanho do Estado. As 

secretarias se confundiam em seus papéis; 

 Do ponto de vista de resultado, foram inexpressivos, devido ao curto  

período de apenas 2 anos. 

 O Governo que assumiu em 2007 tinha outra proposta para o Estado, que 

não se adequava à estrutura daquela época.  

 

Para Rezende: 

 
As reformas precisam de apoio político, de setores populares, e 
ao mesmo tempo, gestão competente. As reformas levam 
tempo (...) é fundamental aceitar o que é ‗possível atingir com 
as reformas num dado contexto‘, mesmo se estes resultados 
estiverem aquém de suas intenções originais‖ (2002). 

 

Na implantação de um modelo de gestão por resultado na Administração 

Pública Estadual, deve ser observada a cultura impregnada no serviço público, que 

decorre de diversos fatores, dentre eles a desvalorização do servidor, seja salarial 

ou de qualificação, a ausência de um plano de cargo e carreira, e as questões 
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políticas que permeiam todas as decisões tomadas no setor público, ( TROSA,  

2001). 

 

Para Mora (2006), é preciso criar um ambiente propício que garanta a 

integração dinâmica de três processos que determinam o surgimento de uma cultura 

pública orientada pelos resultados: a programação que  assegure a alocação dos 

recursos seja consistente com as prioridades e demandas da sociedade; a 

execução, por meio da fixação de metas, do acompanhamento dos programas e do 

estabelecimento de controles seletivos para orientar a tomada de decisão; e a 

avaliação, como condição necessária para medir o desempenho público em função 

dos resultados e colocar em prática a prestação de conta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

4.  SEGUNDA TENTATIVA DE IMPLANTAÇÃO DA GpR 

 

Na busca do enfrentamento do difícil quadro de realidade encontrado, o 

Governo do Estado precisava se preparar. Neste sentido,  realizou uma forte reforma 

administrativa, iniciada com o Decreto Nº 4.542, de 1º de janeiro de 2007, 

consumada através da Lei Delegada Nº 43, de 28 de Junho de 2007, na qual o 

número de Secretarias de Estado foi reduzido de 37 (trinta e sete) para 17 

(dezessete), além da fusão e extinção de outros Órgãos da Administração Indireta. 

Dando sequência ao processo de mudança, lançou o PROGRAMA DE 

REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E PÚBLICA DO ESTADO DE 

ALAGOAS, que teve início em 2008, com a implantação da Gestão para Resultados 

através da gestão intensiva de projetos financiados pela Operação de Crédito com o 

Banco Mundial (BIRD).  

 

A natureza da operação proposta consiste em um empréstimo de políticas de 

desenvolvimento (Development Policy Loan – DPL), cuja contrapartida por parte do 

Estado de Alagoas se desdobra num conjunto de ações e reformas de gestão 

pública e fiscal que devem contribuir para atingir os objetivos do programa, quais 

sejam: 

 

 Consolidação do Ajuste Fiscal e Ampliação do Espaço Fiscal para o 

       Investimento; 

 Racionalização da Gestão de Recursos Humanos; 

 Redução do desequilíbrio do Sistema Previdenciário; 

 Fortalecimento da Gestão e dos Investimentos Públicos. 

 

 FONTE DE RECURSOS         

DISCRIMINAÇÃO VALOR (US$ 
MILHÕES)* 

% 

FONTE EXTERNA 
(BIRD)  

195,45 100 

CUSTO TOTAL 195,45 100 
* O valor da operação em Reais é de 430 milhões, que correspondem ao espaço fiscal  no PAF 2008-2010  A 
taxa de câmbio usada para calcular o valor em dólares da operação é de R$ 2.20 por dólar. 

Tabela: 1 
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4.1 Apresentação: o panorama econômico e social de Alagoas 
 
 
Ao longo de décadas, o Estado de Alagoas não foi capaz de construir uma 

base sólida de desenvolvimento econômico e social, o que, por sua vez, 

comprometeu 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. Esse círculo vicioso 

de fragilidade das finanças estaduais, baixa capacidade de investimento e baixo 

crescimento conferiu à população alagoana um dos piores padrões de qualidade de 

vida do país. Como evidência dessa situação, vale lembrar que nas últimas duas 

décadas o Estado teve uma taxa de crescimento econômico menor do que a média 

nacional, assim como possui um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) dentre os estados brasileiros.  

 
De fato, desde o surgimento do Estado de Alagoas até o século XXI, não 

houve uma política de desenvolvimento econômico no que se refere à criação de 

condições para o crescimento sustentado da renda e a melhora do bem-estar da 

população, como resultado de um processo de acumulação de capital físico, assim 

como inexistiu uma política de investimento no capital humano visando o aumento 

da capacidade produtiva do Estado. 

 
Em 2006, o PIB per capita do Estado atingiu R$ 5.164,00 – o terceiro mais 

baixo do Brasil (apenas superior aos de Piauí e Maranhão), sendo 15% menor do 

que o PIB per capita da Região Nordeste (R$ 6.030,00) e alcançando apenas 40% 

da média nacional (R$ 12.688,00).  

 
Ainda mais preocupante é a tendência de deterioração relativa do estado 

durante as últimas décadas. O crescimento econômico de Alagoas tem sido inferior 

ao já baixo crescimento das economias nordestina e nacional. De 1985 a 2006, o 

crescimento acumulado da economia alagoana foi de 68% (média de 2,5% ao ano), 

enquanto a região Nordeste acumulou um crescimento de 80% (média de 2,8% ao 

ano) e o Brasil somou 75% (média de 2,7% a.a.). Como consequência, Alagoas tem 

reduzido a sua participação no PIB nacional e regional. De 1985 a 2006, a 

contribuição da economia alagoana na economia nacional caiu dois pontos 
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percentuais, de 8,6% para 6,6%. Em termos regionais, em 1985 a participação do 

PIB de Alagoas era de 6%; em 2006 correspondeu a 5% do PIB nordestino. 

 

 
 Tabela: 2 
 Fonte:SEPLAN, IBGE 
 

          

O desempenho de indicadores sociais do Estado tem sido também 

decepcionante. O Censo Populacional de 1980 mostrava que o Índice de 

Desenvolvimento Humano de Alagoas era o quarto pior do Brasil, situando o Estado 

à frente do Maranhão, do Piauí e da Paraíba. No Censo de 2000, Alagoas ocupava a 

penúltima posição no ranking estadual, superando apenas o Maranhão. Informações 

não censitárias mais atualizadas (2006) indicam que Alagoas está em último lugar 

no IDH por estados. Em nível municipal, a figura abaixo mostra que 80 dos 102 

municípios alagoanos estão entre os mil municípios brasileiros com pior IDH do país; 

e não há nenhum município alagoano situado entre os mil municípios brasileiros com 

maior IDH. 

 
 
 

Contas Regionais do Brasil

Evolução do Volume do Valor Adicionado Bruto das Grandes 

Regiões e Estados, Acumulado por Período - 1985 - 2006

Períodos

1985-1989 1990-1993 1994-2006 1985-2006

NORTE 28% 11% 72% 204%

NORDESTE 14% 4% 32% 80%

  Maranhão 36% 8% 29% 115%

  Piauí 20% 8% 31% 104%

  Ceará 19% 11% 26% 100%

  Rio Grande do Norte 23% 2% 37% 107%

  Paraíba 14% -3% 33% 89%

  Pernambuco 9% 3% 28% 58%

  Alagoas 10% 1% 20% 68%

  Sergipe 17% 5% 32% 85%

  Bahia 9% 3% 37% 71%

CENTRO-OESTE 21% 11% 47% 126%

  Mato Grosso do Sul 23% 16% 43% 131%

  Mato Grosso 50% 28% 90% 317%

  Goiás 16% 11% 46% 108%

  Distrito Federal 16% 7% 33% 95%

BRASIL 14% 6% 32% 75%

Grandes Regiões e Unidades da 

Federação
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Distribuição de IDH por municípios, Brasil e Alagoas 

 
      Tabela 3. 
               Fonte: SEPLAN,IBGE, PNUD 

   
   

Os indicadores de pobreza confirmam a deterioração relativa de Alagoas em 

relação aos outros estados da Federação. Enquanto o Brasil e, em particular, a 

Região Nordeste têm experimentado um progresso social muito significativo desde a 

segunda metade dos anos 90, Alagoas registra um progresso bem menor do bem-

estar de sua população. A redução da pobreza no Brasil tem sido profunda, com a 

população abaixo da linha de pobreza declinando de 43% em 1993, para 24% em 

2007 – uma redução de 42%. Durante esse mesmo período, a pobreza na Região 

Nordeste caiu de 67% para 43% – uma queda de 35%. A população abaixo da linha 

de pobreza em Alagoas caiu de 69% em 1993, para 49% em 2007 – uma queda de 

apenas 34%, expondo Alagoas como o Estado com maior incidência de pobreza no 

País (em 1993, Piauí e Maranhão tinham uma proporção de pobreza maior que 

Alagoas). 
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 Tabela:4 
 Fonte:SEPLAN, IBGE, IETS.  

 Valores em Reais (2006). 

   

Os indicadores de educação apresentam tendência similar. Enquanto a taxa 

de analfabetismo de pessoas maiores de 15 anos no Brasil caiu de 16,5% em 1993, 

para 10% em 2007 (queda de 40%); e no Nordeste essa taxa diminuiu de 32% para 

20%, no mesmo período (queda de 37%), em Alagoas o analfabetismo diminuiu de 

34% em 1993, para 25% em 2007 (queda de 26%); e o Estado ocupa a última 

posição no cenário nacional. Observa-se a mesma evolução incipiente no 

concernente à educação média da população, medida através do número médio de 

anos de estudo. O Brasil experimentou uma melhora de 37% (de 5,1 anos de estudo 

em 1993 para 6,9 anos em 2007). Os anos de estudo da população na Região 

Nordeste aumentaram em 49% (de 3,7 para 5,5 no mesmo período). Em Alagoas 

essa melhora foi de 27% (de 3,8 anos de estudo em 1993 para 4,8 anos em 2007), o 

que coloca Alagoas, novamente, como o Estado cuja população possui o menor 

número médio de anos de estudo no Brasil.  

 
 

1992 1997 2002 2007 Linha de pobreza
2

Brasil 40.8 33.9 32.9 24.1 175

Norte
1 52.8 45.5 45.2 36.9 183

Nordeste 65.7 60.0 56.5 43.8 176

Alagoas 63.4 59.8 63.5 49.0 174

Bahia 64.6 58.6 56.0 42.9 178

Ceará 66.3 59.3 54.0 42.2 167

Maranhão 68.2 70.6 61.6 47.7 174

Paraíba 66.6 55.2 54.9 43.4 176

Pernambuco 65.3 58.3 57.2 46.2 188

Piauí 73.7 67.6 58.6 43.8 173

Rio Grande do Norte 64.1 51.9 49.3 36.8 175

Sergipe 59.3 56.0 50.4 38.2 176

Centro-Oeste 33.8 23.8 23.5 14.2 151

Sudeste 27.5 19.7 21.0 13.9 175

Sul 32.3 25.8 21.8 13.5 182

Porcentagem de pobres (populacao abaixo da Linha de Pobreza), 1992-2007
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Tabela:5  
Fonte:SEPLAN, IBGE, IETS 

   

Ainda mais preocupante, a qualidade dos serviços de educação também 

segue esse mesmo padrão. Desde o estabelecimento do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) em 1990, os estudantes de Alagoas vêm ocupando o 

último lugar consistentemente nos diferentes níveis do ensino fundamental e médio. 

Confirmando a baixa qualidade da educação recebida pela população alagoana, 

informações sumarizadas no Índice de Educação Básica (IDEB) indicam que o 

Estado de Alagoas, com IDEB de 2,7 pontos, possui a pior qualidade de educação 

entre os  Estados do Brasil e da Região Nordeste. 

 

 

 

 

1992 1997 2002 2007

Brasil 17.2 14.7 11.8 10.0

Norte¹ 14.2 13.5 10.4 10.8

Nordeste
32.8 29.4 23.4 19.9

Alagoas
35.9 36.2 31.2 25.1

Bahia
31.1 26.9 21.7 18.4

Ceará
34.5 30.8 22.6 19.1

Maranhão
35.3 35.8 22.9 21.4

Paraíba
35.4 29.7 27.1 23.5

Pernambuco
31.0 26.4 21.5 18.5

Piauí
36.8 32.7 29.6 23.4

Rio Grande do Norte
30.0 27.1 22.7 19.6

Sergipe
27.5 25.3 20.2 16.8

Centro-Oeste
14.5 12.4 9.6 8.1

Sudeste 10.9 8.6 7.2 5.7

Sul 10.2 8.3 6.7 5.4

Taxa de analfabetismo (pessoas com 15 anos ou mais de idade), 1992-

2007



69 

 

 

 

 
 

 
  Tabela:6 
 Fonte: SEPLAN, MEC 

  

 Sem dúvida, a baixa qualidade dos serviços públicos de educação tem claras 

implicações distributivas, já que os principais beneficiários da provisão de educação 

pública provêm majoritariamente dos grupos de renda inferior. Portanto, a baixa 

qualidade de serviços educativos tende a reproduzir os níveis de desigualdade 

observados atualmente. De forma diferente, as crianças dos grupos de renda mais 

elevada são usuárias da escola privada e pouco utilizavam a rede de educação 

pública. Como resultado, menos de 15% da população adulta dos grupos de renda 

baixa têm completado o ensino fundamental e menos de 10% desse mesmo grupo 

de renda têm completado o ensino médio. Do outro lado, mais de 80% dos adultos 

dos grupos de renda alta completaram o ensino fundamental e mais de 70% deles 

completaram o ensino médio. Dessa forma, diferenças no acesso a serviços de 

Taxa de aprovação Nota matemática Nota português IDEB

Nordeste 79.2 179.2 162.4 3.5

Maranhão 84.0 178.1 161.5 3.7

Piaui 77.0 183.7 168.1 3.5

Ceará 85.7 181.6 167.1 3.8

Rio Grande do Norte 83.0 174.1 156.6 3.4

Paraíba 76.0 183.5 166.5 3.4

Pernambuco 78.6 182.9 166.8 3.6

Alagoas 77.1 175.6 158.7 3.3

Sergipe 74.4 183.8 167.2 3.4

Bahia 74.7 183.6 168.2 3.4

Desempenho na 1ª a 4ª série do ensino fundamental - IDEB 2007

Taxa de aprovação Nota matemática Nota português IDEB

Nordeste 72.6 233.3 222.3 3.1

Maranhão 80.3 227.8 220.4 3.3

Piaui 76.9 240.6 226.2 3.5

Ceará 81.4 234.9 224.2 3.5

Rio Grande do Norte 68.8 238.8 225.8 3.1

Paraíba 68.8 232.7 222.1 3.0

Pernambuco 67.7 231.3 219.5 2.8

Alagoas 67.2 226.5 214.5 2.7

Sergipe 69.2 238.0 225.1 3.1

Bahia 68.9 234.5 223.9 3.0

Desempenho na 5ª a 8ª série do ensino fundamental - IDEB 2007
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educação que definem diferenças no grau de educação das pessoas devem 

reproduzir a elevada desigualdade distributiva do Estado.  

  
Em relação aos indicadores de saúde, saneamento e acesso a serviços 

básicos, o quadro se mantém. Alagoas é o Estado com a menor expectativa de vida 

ao nascer, reflexo da maior mortalidade infantil e o menor nível de acesso a redes de 

saneamento, água, energia elétrica e coleta de lixo. O perfil distributivo desses 

indicadores mantém o mesmo padrão daquele descrito para os serviços e 

indicadores de educação. 

 

Mortalidade infantil (por mil nascidos vivos), 2000 
 

 
 Tabela: 7     
 Fonte: SEPLAN, IBGE    

     

Em suma, Alagoas não é apenas um dos Estados mais pobres do Brasil, mas, 

o mais preocupante é que, diferentemente dos outros Estados da Região Nordeste 

que têm obtido progressos significativos, Alagoas experimentou uma tendência 

econômica e social de deterioração relativa. De fato, Alagoas parece se distanciar 

cada vez mais do resto do país. 

 

A crise financeira do Estado e sua ineficiente gestão pública como causas do 
baixo crescimento econômico e do pobre desempenho social   

 

A crônica crise financeira e a ineficiência do  setor público estadual parecem 

ser um dos fatores que explicam o decepcionante desempenho econômico e social 
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de Alagoas. Altamente endividado e com despesas correntes fora de controle  que 

limitam fortemente a sua capacidade de investimento, o governo do Estado de 

Alagoas tem sido incapaz de promover o desenvolvimento econômico e social do 

Estado. Desde o ponto de vista do seu gerenciamento, a máquina pública de 

Alagoas é ineficiente e ineficaz, o que torna ainda mais agudas as sérias restrições 

financeiras que o Estado vem sofrendo na última década. Assim, a crise no Estado e 

uma provisão ineficiente de bens e serviços públicos  explicam a contribuição pífia 

do setor público estadual para melhorar as condições de crescimento econômico e 

as condições de bem-estar de sua população. 

 
De fato, o setor público estadual alagoano apresenta problemas nos três 

níveis de gestão fiscal e pública: num primeiro nível fiscal-macroeconômico, a 

crônica falta de disciplina fiscal tem gerado um alto endividamento e uma baixa 

capacidade de investimento; num segundo nível de eficiência, a alocação de 

recursos públicos não tem sido direcionada ao financiamento de despesas capazes 

de expandir o potencial produtivo do Estado ou reduzir os níveis de pobreza e 

desigualdade do Estado, mas sim para financiar o crescimento das despesas de 

pessoal, consumo da máquina do governo e o próprio serviço da dívida; e, 

finalmente, num terceiro nível, a frágil capacidade de planejamento e o 

descompasso entre gestão orçamentária e financeira explicam a ineficácia no 

gerenciamento e execução de despesas públicas. 

 
  A realidade atual das finanças estaduais demonstra que as políticas públicas 

não foram eficazes do ponto de vista do crescimento e desenvolvimento econômico–

social. Portanto, urge a realização de um forte processo de ajuste estrutural de suas 

finanças públicas no que se refere ao controle da despesa pessoal, à redução do 

consumo do governo e à diminuição do custo de endividamento, para que o Estado 

obtenha abertura de espaço fiscal e investimentos para garantir o financiamento da 

provisão de serviços públicos. 

 

A situação fiscal nos últimos anos 
 
     
Durante o período 1997 a 2006, o Estado de Alagoas conviveu com um déficit 

estrutural nas suas contas públicas. Num primeiro momento esses déficits eram 
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majoritariamente financiados por operações de crédito, que, diante das severas 

restrições ao endividamento subnacional (derivadas dos contratos de renegociação 

das dívidas estaduais sob a Lei 9.496, de 1997, e da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, de 2000), deram lugar à geração de restos a pagar como forma predominante 

de financiamento do Estado na última década. De fato, no período de 1996 a 2002, o 

Estado obteve superávits orçamentários, entretanto se evidenciou um montante 

significativo no volume de Restos a Pagar Inscritos. Cabe salientar que as 

operações de crédito foram usadas principalmente para financiar o aumento das 

despesas com pessoal, já que os níveis de investimento público do Estado 

permaneceram baixos durante esse período1.  

 
 

Déficits orçamentários e restos a pagar, 1996-2007 
 

 
Tabela:8 

 FONTE: SEPLAN, SEFAZ (VALORES EM R$ 1.000) 

  
 
De 2003 a 2006, os resultados fiscais se deterioraram significativamente e os 

restos a pagar experimentaram um forte aumento, passando a se constituir na 

principal e talvez na única fonte de financiamento do Estado. Na verdade, num 

contexto de acesso restrito a operações de crédito, as fontes de financiamento do 

investimento estadual, a poupança em conta-corrente e as transferências de capital 

do governo federal foram insuficientes para financiar essa pronunciada expansão do 

investimento, o que gerou déficits orçamentários e financeiros significativos durante 

                                                 
1
 Em 1996, o Estado obteve uma operação de crédito em valores constantes de IPCA, a preço de dezembro de 2007, no 

montante de R$ 906 milhões, destinados ao Programa de Demissão Voluntária (PDV). Como resultado, a Despesa com Pessoal 

caiu de R$ 1,409 bilhão em 1996 para R$ 963 milhões em 1997. Entretanto, essa diminuição se tornou apenas temporária, já que 

nos exercícios seguintes a despesa com pessoal voltou a crescer significativamente. 
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esse período. Vale salientar que apesar do incremento das despesas com 

investimentos, não se observaram melhoras significativas ou expansão da prestação 

de serviços básicos, como saúde, segurança,  educação e melhorias do setor de 

infra-estrutura.   

 

        Déficits orçamentários, investimentos e transferências de capital, 2003-2007 

 
Tabela:9    
 Fonte: SEPLAN, SEFAZ / Valores em R$ 1.000,00 de dezembro de 2007 –  (IPCA). 

 

 4.2  Objetivos do Programa 

 

Objetivo Geral 
 

 O projeto tem como objetivo o apoio financeiro ao Estado de Alagoas em seu 

programa de investimentos prioritários, na consolidação do ajuste fiscal e na 

promoção de melhorias na gestão pública que possibilitem a ampliação do espaço 

fiscal para investimentos. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Promover equilíbrio e sustentabilidade fiscal do Estado do Alagoas, 

permitindo o cumprimento do acordo fiscal com a União e da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

 Promover o ajuste do sistema previdenciário, a fim de minimizar o seu 

desequilíbrio financeiro e atuarial; 
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 Fortalecer os instrumentos de gestão pública e os investimentos 

estratégicos do Estado com vistas a melhorar a provisão dos serviços 

públicos e gerar as bases para o desenvolvimento econômico e social de 

Alagoas. 

 

4.3  Principais metas a serem alcançadas pelo projeto 

 

Afim de possibilitar o alcance dos objetivos definidos acima, o projeto 

estrutura-se em torno de quatro componentes: (i) ajuste fiscal, (ii) gestão de recursos 

humanos, (iii) previdência dos servidores públicos estaduais e (iv) fortalecimento da 

gestão e dos investimentos públicos. Trata-se de um conjunto articulado de objetivos 

que, uma vez alcançados, deverão fortalecer o objetivo maior de promoção da 

sustentabilidade fiscal do Estado. Sem a consolidação fiscal que leve à redução do 

endividamento e ampliação do espaço fiscal para investimentos, a reorganização e a 

modernização da gestão pública não poderão ser traduzidas na ampliação e 

melhora da provisão de bens e serviços públicos, o que termina afetando 

negativamente a contribuição do Estado para o crescimento econômico e 

desenvolvimento social de sua população. Por outro lado, a continuidade do 

processo de consolidação fiscal depende das reformas na área de modernização de 

gestão pública, já que uma racionalização e um melhor uso dos recursos públicos 

devem aliviar pressões de aumento do gasto público estadual, assim como a boa 

execução dos projetos estratégicos do Estado é fundamental para constituir as 

bases para um desenvolvimento maior no futuro. 

 
Nos próximos dois anos,  a exploração de outras áreas de reforma constitui a 

base para um programa de reformas de políticas públicas para o desenvolvimento 

que o Estado de Alagoas e o Banco Mundial devem  acordar nos próximos meses. 

Cada um dos quatros componentes é desdobrado em ações específicas dotadas de 

metas próprias, que são apresentadas e descritas na Matriz de Políticas abaixo. 
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MEDIDAS PRÉVIAS À EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
 
Devido à própria natureza do programa proposto, este não prescinde de 

ações de desapropriação, remanejamento ou contratação de pessoal. Contudo, 

serão necessários atos legais para o atendimento das condições impostas na Matriz 

de Políticas, tanto para a realização da primeira, quanto da segunda tranche do 

empréstimo. 

 

São quatro os componentes do Programa, a saber: 

    

 
 
Componente 1: Ajuste Fiscal 

Ações Ações Prévias 

Saneamento financeiro Aumento do superávit primário em 2007 

Incremento das receitas públicas Gerenciamento matricial de receitas 

Melhoria da composição dos gastos 
públicos  

 

 
 

 
 
Componente 2: Gestão dos Recursos Humanos 

Ações Ações Prévias 

Sistema de Informação e Gestão da 
Folha de Pagamentos 

 

Política de capacitação Formação de 1.600 servidores na 
Escola de Governo 

Estratégia para Gestão de Recursos 
Humanos 

 

 
 

 
 
Componente 3: Previdência dos Servidores Públicos Estaduais 

Ações Ações Prévias 

Reformas Administrativas Aquisição do SICAP 

Reformas Paramétricas  

Reformas Estruturais Contratação de consultoria para 
desenho do arcabouço legal do sistema 
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Componente 4: Fortalecimento da Gestão e dos Investimentos Públicos 

Ações Ações Prévias 

Eficiência e economia nas compras 
governamentais 

Avaliação dos procedimentos de 
compras governamentais para sua 
reestruturação 

Fortalecimento do Processo de 
Formulação e Execução Orçamentária 

Elaboração e publicação de decreto de 
regulamentação de procedimentos e 
normas para institucionalização do 
Sistema Estadual de Planejamento e 
Orçamento; 
Acordo de Cooperação Técnica entre o 
Estado de Alagoas e o MPO. 

Introdução da Gestão  por Resultados e 
Fortalecimentos de Investimentos 
Estratégicos 

Contratação de Consultores para 
capacitação dos técnicos envolvidos 
com a implantação da GpR 

Tabela: 10 

 

Tal como mencionado acima, os quatro componentes do programa são 

altamente interdependentes. Por um lado, sem a consolidação fiscal que conduza à 

redução do endividamento e à ampliação do espaço fiscal para investimentos, a 

reorganização e modernização da gestão pública não poderão ser traduzidas na 

ampliação e melhora da provisão de bens e serviços públicos, comprometendo 

negativamente a contribuição do Estado para o crescimento econômico e 

desenvolvimento social de sua população. Por outro lado, a continuidade do 

processo de consolidação fiscal depende das reformas na área de modernização de 

gestão pública, já que uma racionalização e um melhor uso dos recursos públicos 

devem aliviar as pressões de aumento do gasto público estadual.  

 
Embora o projeto tenha 4 componentes, nos deteremos apenas no  

Componente IV: Fortalecimento da Gestão e dos Investimentos Públicos, 

especificamente a implantação da Gestão Intensiva de Projetos. 

 
O fortalecimento da Gestão e dos Investimentos Públicos é condição para 

alcançar bons resultados mediante adoção de processos e instrumentos de 

planejamento integrados que assegurem a otimização da aplicação dos recursos 

públicos disponíveis com efetividade, ampliando ao mesmo tempo os espaços de 

diálogo, parceria e corresponsabilidade, de forma a potencializar suas funções e sua 
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capacidade de orientar os processos, bem como a produção de bens e serviços para 

a sociedade. 

 
Este componente tem como  foco  fortalecer as  fragilidades internas nas 

áreas de planejamento, orçamento, gestão e compras governamentais, que 

atualmente acarretam o descompasso entre gestão orçamentária e financeira e a 

ineficácia no gerenciamento e execução de despesas e investimentos públicos. As 

ações a serem desenvolvidas no âmbito deste componente visam melhorar e alinhar 

os processos internos de planejamento, orçamento, finanças e compras, introduzir a 

gestão por resultados de uma carteira de projetos prioritários e fortalecer os 

investimentos estratégicos do Estado. 

 

4.4  Introdução de sistema de gestão intensiva de projetos 

 

Outro ponto a ser atacado para o fortalecimento da área de planejamento diz 

respeito à adoção do Modelo de Gestão Pública por Resultado – GpR. Esta 

estratégia decorre da carência de recursos destinados aos investimentos, bem como 

de uma melhor definição de foco das ações de governo. Optou-se, assim, por 

assumir o desafio de implantar um modelo de gerenciamento intensivo para um 

grupo seleto de programas e ações que melhor atendam aos resultados de Governo, 

concentrando-se inicialmente em sete secretarias/órgãos de Estado: Agricultura, 

Defesa Social, Educação, Infraestrutura, Ciência e Tecnologia, Gestão Pública e 

Planejamento e nos órgãos DER – Departamento de Estradas e Rodagem e AFAL – 

Agência de Fomento de Alagoas.  

 
Nesse sentido, foi definida uma carteira de projetos ―prioritários de Governo‖ 

envolvendo 22 projetos e cerca de R$ 320 milhões para serem aplicados 

inicialmente em dois anos. O gerenciamento intensivo deverá contribuir para 

identificação e resolução de problemas na implementação dos projetos 

selecionados. As soluções adotadas poderão servir de modelo a outros programas 

estaduais e para adoção de medidas mais amplas no enfrentamento de gargalos 

comuns à atuação do setor público estadual. 
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 A SEPLAN foi estruturada para a operacionalização da Unidade de 

Monitoramento e Avaliação de Programas. Essa foi a condição para liberação da 

primeira tranche, junto com a definição da carteira de projetos prioritários nas sete 

secretarias de Estado supracitadas. Esta condição foi atendida através do decreto nº 

4.198, de 14 de outubro de 2009, que institui o grupo gestor para o monitoramento 

dos projetos prioritários. 

 
A estrutura abaixo, foi definida para dar suporte à implantação do modelo de 

gerenciamento intensivo de projeto; ela retrata a importância da liderança para  que 

o processo dê certo. Existe uma hierarquia  para resolver os possíveis problemas 

que o projeto apresente, que começa pelos gerentes de projeto, passando pelos  

coordenadores, secretários, comitê gestor e em último caso, o Governador. 

 

 Fortalecimento da Gestão e dos Investimentos Públicos      

   

 

               Fonte: SEPLAN-AL 

               Figura: 12. 

 

 

Comitê Governador

SEPLAN SEINFRA SEE SEGESPEGP-AL

Projeto Prioritário 1

Projeto Prioritário 2

Projeto Prioritário 3

Projeto Prioritário 4

Gerente de Projeto

Monitor EGP-SEPLAN

Coordenador do Projeto

Projeto Prioritário 5



79 

 

 

 

A metodologia é baseada no ciclo do PDCA e se retroalimenta; quando o 

projeto apresenta algum desvio, são tomadas medidas para que ele retorne ao seu 

curso natural. 

 

 

Fonte: SEPLAN-AL 

Figura 13 

 

 
 

ATIVIDADES REALIZADAS  

 

 Análise da carteira de projetos; 

 Elaboração da documentação de gerenciamento de projetos; 

 Validação da estrutura de gerenciamento de projetos; 

 Migração das informações dos projetos para a documentação padrão de 

gerenciamento de projetos; 

 Inclusão das ações no sistema de gerenciamento de projetos- SISGEP; 

 Encerramento da 1ª rodada de reuniões para levantamento da situação 

inicial dos projetos; 

 Encerramento da 2ª rodada de sessão de planejamento dos projetos; 

 Levantamentos dos pontos críticos dos projetos; 
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 Reunião de alinhamento dos pontos críticos dos projetos prioritários com  

o Presidente do Comitê Executivo dos Projetos Prioritários; 

 Elaboração do Manual do Sistema de Gerenciamento de Projetos; 

 Disponibilização da informação dos projetos no site da SEPLAN. 

 

Embora a metodologia seja apropriada, o cenário político e a falta de 

alinhamento do processo dentro do Governo   têm se configurado como um grande 

entrave ao desenvolvimento da GpR, e o processo eleitoral vem desviando o foco 

dos projetos para a eleição e reeleição de candidatos. Por outro lado, o 

comprometimento da alta administração com os resultados é muito baixo. Os 

recursos destinados aos projetos estão definidos no decreto nº 4.198;  embora exista 

este decreto, os recursos financeiros dos projetos têm sido alvo de constantes 

alterações sem critérios objetivos e sem o conhecimento da coordenação executiva. 

Este fato compromete não só o andamento dos projetos como também fragiliza a 

condução da implementação do monitoramento intensivo e dos resultados como um 

todo. Sem uma definição clara  de que a GpR é importante para o Governo, a base 

técnica tende a não se comprometer com os resultados. 

 

Segundo Rezende: 

 

As decisões sobre a reforma parecem depender menos da natureza 
e propriedade das políticas (...) mas, sim, sobre os interesses de 
curto prazo dos atores políticos, sobre os quais os atores que 
conduzem as reformas têm pequeno grau de controle (...) Por outro 
lado, as reformas têm dificuldade de manter a atenção dos principais 
atores políticos (...) Presidentes, líderes no Congresso, grupos de 
interesse e funcionários de alto escalão na burocracia são 
usualmente muito ocupados para participar mais ativamente das 
reformas (2002). 

 
 
Nesse sentido, o autor argumenta, que as reformas usualmente se processam 

dentro de um contexto de ‗vácuo de atenção. Ao se analisar a GpR em Alagoas 

verifica-se que os critérios de escolha da carteira de projetos foram extremamente 

frágeis, grande parte dos projetos não têm capacidade de transformação social e 

econômica, a exemplo de reforma de delegacias, recuperação de estradas, reformas 

de quadra etc. Isso não significa dizer que não tenham importância, apenas não são 



81 

 

 

 

projetos de caráter estruturante. Vale ressaltar que algumas das questões 

observadas no modelo anterior, em 2004, estão também presentes agora em 

2009/2010. 

  

São problemas que precisam ser resolvidos: 

 

 o projeto não vem recebendo a devida  importância por parte da alta 

administração;   

 sua divulgação ainda é muito restrita, com pouca visibilidade no Estado;  

 o cenário de implementação não é o ideal; 

 não há garantia de alocação dos recursos financeiros  para os projetos 

que foram definidos como prioritários; 

 as constantes mudanças nos recursos têm afetados o desempenho  dos 

projetos;  

 do ponto de vista de resultados, não se pode afirmar muita coisa, pois os 

projetos encontram-se na fase de implantação. 

 
 
Para SYLVIE TROSA (2001), o fator de sucesso de qualquer sistema de 

serviço prestado é inserir–se nas prioridades  estratégicas claras. Nesse processo, o 

exercício da accountability será fundamental e remonta da necessidade de 

desenvolver estruturas burocráticas para o atendimento das responsabilidades do 

Estado. Neste contexto, é fundamental garantir padrões de qualidade na prestação 

de serviços ao cidadão. 

 

As realidades políticas institucionais, culturais, éticas, ideológicas e 

econômicas são diversificadas, e os atores da reforma do Estado e de seu aparelho 

têm de compreendê-las para lidar de modo adequado, independentemente das suas 

vontades individuais (SOUZA E ARAUJO, 2003). Tais questões, para serem 

equacionadas, exigem um forte esforço de governo, pois sua solução passa pela 

mudança de cultura político-administrativa e requer investimentos sistemáticos na 

qualificação de quadros técnicos e na introdução de instrumentos e tecnologias 

adequadas ao setor público.  
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Segundo Rezende: 

 
Essas reformas tiveram quase sempre o slogan de elevar a 
performance e reduzir os custos (work better and cost less) do setor 
público, porém, no plano da implementação, nem sempre essas 
reformas conseguiram a cooperação necessária para a sua 
sustentabilidade para cada um dos objetivos, e muito ainda tem que 
ser feito para atingir a melhoria da performance no setor público 
(2002). 

 

 

Nesse sentido, constata-se que os critérios utilizados para a 

implantação/implementação da GpR  não foram satisfatórios e verifica-se que a falta 

de compreensão do modelo tem contribuído com o desmantelamento da gestão para 

resultados em Alagoas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das experiências de implementação da Gestão por Resultados em 

Alagoas, é possível expor as seguintes considerações. 

 

A GpR permite identificar com relativa facilidade as fragilidades de um 

sistema de gestão, sem que isso signifique que superá-las seja de sua exclusiva 

responsabilidade, nem que seja uma tarefa simples. Do mesmo modo (como se 

assinala na parte onde se abordam os requisitos para sua implementação), será 

indispensável que se conjugue uma série de fatores que permitam compreender as 

possibilidades reais de avanço na implementação desta ferramenta em um cenário 

determinado.  

 

Os cenários não foram favoráveis para a implantação/implementação da GpR 

em Alagoas –  em 2004 a implementação do PROGEAL se deu nos últimos anos de 

Governo,  período insuficiente para a consolidação de um projeto daquela amplitude, 

por outro lado, a  estrutura de Governo era muito inchada para o tamanho do 

Estado,  os programas do PPA não eram estruturantes e  tinham pouca consistência 

para garantir resultados. No segundo caso, a implementação está ocorrendo em 

2010 no período  eleitoral, momento extremamente complicado para a consolidação 

de qualquer processo de modificação estrutural, tendo em vista que nesse período 

ocorrem muitas mudanças na administração governamental e o foco acaba sendo 

desviado para a eleição ou reeleição de candidatos. Um fator  negativo que estava 

presente em  2004 e que continua ainda em 2010 é a falta de comprometimento  da 

alta administração com os resultados. Quanto maior o envolvimento da alta 

administração com os resultados,  maiores são as chances de o modelo dar certo.     

 

Entre os especialistas em direção e gestão estratégica há um consenso 

acerca de que o fracasso dos sistemas de gestão estratégica se deve mais a uma 

má implantação do que a um projeto inadequado. Essa afirmação é claramente 

aplicável ao desenvolvimento da GpR em Alagoas. Neste caso, o modelo exige 

importantes desafios, muitas vezes nada fáceis de resolver. Entretanto, ainda que se 

superem esses empecilhos, seguirá sendo verdadeiro que um bom projeto não 
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assegura uma boa implementação. O modelo é complexo, mas o grau de impacto na 

organização e a profundidade da mudança que comporta tornam muito mais difícil 

sua implementação e, sobretudo, sua difusão em toda a amplitude dos organismos 

públicos.Será necessário, portanto, que além de desenvolver um bom modelo, sejam 

geradas estratégias e mecanismos apropriados de implantação/ implementação. 

 

Embora o governo tenha avançado  na sua capacidade de leitura da realidade 

e de domínio de instrumentos e metodologias de planejamento das Políticas 

Públicas,  esses avanços não foram suficientes para potencializar, com diferencial, 

os resultados da ação governamental. A falta de accountability tem sido um dos 

grandes entraves ao desenvolvimento da GpR em Alagoas, por outro lado  a 

fragilidade da capacidade de gestão da Administração Pública Estadual e a ausência 

de integração das ações ainda se apresentam como fatores que em muito dificultam 

a eficácia e a efetividade das Políticas Públicas  no Estado. 

 

E mais, não se deve perder de vista que a GpR é um instrumento de gestão 

que poderia denominar-se de segundo nível, já que sua função é a de permitir a 

integração de um conjunto de ferramentas de gestão em um sistema coerente e 

conectado ao longo de todo o ciclo, que integre todos os seus componentes. Isso 

significa que seu desenvolvimento dependerá do processo de implementação dos 

elementos que integram o conjunto do modelo. 

 

Também ficou evidente que é fundamental a capacitação dos gestores e a 

divulgação ampla do modelo para a superação de desafios e limitações, e garantir o 

alcance dos resultados pretendidos. Esta disseminação de informação deve se 

estender não só às áreas envolvidas, mas também ao público em geral, dentro de 

um processo gradual de formação de uma nova cultura de Gestão por Resultados na 

Administração Pública, que começa na compreensão pelos gestores dos benefícios 

do novo modelo para o servidor público e para o cidadão. 

 

Por outro lado, não é suficiente idealizar e implementar as ferramentas para 

que as mudanças passem a acontecer. É necessário o comprometimento dos 

gestores públicos, nos níveis estratégico, tático e operacional, dentro da 

Administração Pública, na busca da melhoria da satisfação dos clientes com os 

serviços prestados e da otimização dos recursos públicos. No entanto, o 
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comportamento, a motivação, a resistência às mudanças e a ação e reação de 

gestores públicos em relação ao modelo de Gestão por Resultados estão 

diretamente ligados à percepção e compreensão dos benefícios deste modelo para 

a sociedade em geral, assim como para eles como indivíduos. 

 

É importante que fique claro para os gestores públicos de Alagoas que 

existem fundamentos que não podem ser ignorados; não basta querer apenas, é 

preciso criar as condições e dotar de capacidade o Estado para a obtenção dos 

resultados.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO I 
 

Programas de Governo em 2004. 
 

 
PROGRAMA: A SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ 

 
Principal Órgão Responsável: Secretaria Executiva de Saúde. 

 
 

OBJETIVO: 
 

Garantir assistência à população com vistas à promoção, prevenção e 

recuperação da saúde em todos os níveis de atenção, integrando e aprimorando as 

ações do SUS, com Controle Social. 

 

PRODUTOS: 
 

 Atendimento ambulatorial e hospitalar ampliado; 

 Atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar ampliado; 

 Vacinas distribuídas para os municípios e cobertura vacinal 

monitorada; (Pólio, Tetravalente; Tríplice viral, BCG, Hepatite B 

e Influenza); 

 Profissionais capacitados e treinados; 

 Instrumentos de planejamento e gestão elaborados; 

 Central de regulação de assistência à saúde implantada; 

 Informações sobre a saúde divulgadas. 
 

 
IMPACTOS ESPERADOS 

 
 

 Redução da Mortalidade Infantil; 

 Redução da Mortalidade Geral; 

 Leitos em UTI ampliados e descentralizados; 

 Exames para diagnóstico ampliados;  
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 Assistência humanizada à população; 

 Melhoria da qualidade do atendimento; 

 Serviço de Assistência Médico de Urgência - SAMU ampliado e 

descentralizado. 

 Redução de agravos (transmissíveis e não transmissíveis) 

 Redução da desnutrição em criança menores de 5 anos; 

 Redução de doença de veiculação hídrica; 

 Redução do índice de mortalidade por causas externas; 

 Redução do percentual de óbitos por causas mal definidas; 

 Aumento da participação financeira do gasto com a saúde. 

 
 
PROGRAMA: AGRICULTURA PARA TODOS 

 
 Principal Órgão Responsável: Secretaria Executiva de Agricultura, Irrigação, 
Pesca  e Abastecimento. 
 
 
OBJETIVO: 

 

Promover a produção agropecuária competitiva e sustentável, sua 

comercialização e agregação de valor. 

 
PRODUTOS: 

 
 

 Febre aftosa erradicada; 

 Sistema de informação de defesa agropecuária implantado; 

 Agricultores familiares tecnicamente assessorados; 

 Territórios rurais desenvolvidos; 

 Produtos agropecuários certificados; 

 Zoonoses controladas e monitoradas; 

 Brucelose controlada e erradicada; 

 Estado certificado  como área   livre da sigatoka negra da 

banana e helicônea; 

 Estado certificado como área livre das pragas quarentenárias A2 

na cultura dos citros; 
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 Estado livre da cochonilha do carmin na cultura da palma   

forrageira. 

 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

 
 Erradicação da febre aftosa; 

 Controle do mormo e anemia infecciosa; 

 Controle da raiva dos herbívoros;  

 Evitar a difusão de pragas e doenças quarentenárias de 

vegetais; 

 Liberação das fronteiras p/ comercialização de produtos de 

origem animal; 

 Redução da incidência de brucelose e tuberculose em bovinos; 

 Redução da mortalidade de bovinos pela raiva; 

 Manutenção do status de área livre de pragas e doenças 

quarentenárias; 

 Produção agro-ecológica sustentável e inspecionada; 

 Elevação da renda da agricultura familiar; 

 Fechamento da cadeia produtiva dos APL‘s;  

 Redução dos conflitos sociais ligados à posse e uso da terra; 

 Aumento da produtividade agrícola; 

 Produção agro-ecológica sustentável; 

 Elevação da renda da agricultura familiar; 

 Meio Ambiente em estado de preservação e recuperação. 

 

 
PROGRAMA:  ÁGUA PARA TODOS 

 
 Principal Órgão Responsável: Companhia de Abastecimento D‘Água de Alagoas - 

CASAL / Secretaria Coordenadora de Infra-Estrutura. 

 

OBJETIVO: 
 
Universalizar o acesso à água de qualidade à população, garantindo melhor 

nível de vida. 
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PRODUTOS: 
 

 Água potável disponível para toda população urbana, inclusive 

com as ligações domiciliares; 

 População mais consciente sobre o uso racional da água; 

 Campanhas educativas. 

 

IMPACTOS ESPERADOS 
 
 

 Atingir cobertura plena da população urbana; 

 Reduzir número de enfermos por doenças hidro transmissíveis; 

 Tornar a população mais consciente sobre o uso racional da 

água. 

 
 

PROGRAMA: MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS 
PRODUTIVOS LOCAIS DO ESTADO DE ALAGOAS-PAPL 

             
Principal Órgão Responsável: Secretaria Executiva de Planejamento. 

 
 
OBJETIVO: 

 

Organizar e implementar um Programa de Mobilização para a promoção e o 

desenvolvimento dos Arranjos Produtivos locais no Estado de Alagoas, formados 

principalmente por micros e pequenos negócios. 

 

PRODUTOS: 
 

 Gestão modernizada; 

 Capacitação operacional e gerencial realizada; 

 APL tecnologicamente assistido; 

 Infra-estrutura especializada implantada; 

 APL assistido em Marketing. 
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IMPACTOS ESPERADOS 
 

 Geração de ocupação e renda 
 

TURISMO (LAGOAS E CORAIS) 

 

 Elevação da taxa média de ocupação nos hotéis e pousadas 

 Elevação na média dos dias de permanência dos turistas nos 

hotéis e pousadas. 

 Elevação da renda média dos artesãos 

 Elevação da mão-de-obra envolvida nos meios de hospedagens, 

bares e restaurantes e do artesanato. 

 Elevação da qualidade dos produtos e serviços prestados 

 

PISCICULTURA NO DELTA DO SÃO FRANCISCO 

 

 Aumento da produção do pescado cultivado 

 Elevação do número de piscicultores 

 Elevação do pescado processado 

 

OVINOCAPRINOCULTURA NO SERTÃO 

 

 Ampliação das vendas de carne e leite dos caprinos e ovinos 

 Elevação da qualidade genética dos rebanhos 

 Redução do custo de produção 

 Elevação da produtividade da carne de caprinos e ovinos 

 

LATICÍNIO NO SERTÃO 

 

 Ampliação do processamento do leite 

 Elevação do faturamento das empresas 

 Elevação do número de postos de trabalho 

 Diversificação dos produtos 
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MANDIOCA NO AGRESTE 

 

 Aumento do volume de mandioca nas 201 unidades de 

processamento 

 Aumento na quantidade de fornecedores para as casas de 

farinha 

 Elevação do faturamento das 201 unidades de processamento 

 Elevação do padrão de qualidade da farinha produzida 

 Elevação da produtividade da mandioca  

 

APICULTURA NO SERTÃO 

 

 Elevação na produção de mel 

 Elevação da renda proveniente da produção de mel 

 Aumento do número de pessoas envolvidas na atividade 

 Elevação da produtividade das colméias 

 Elevação da quantidade das colméias habitadas 

 

MÓVEIS NO AGRESTE 

 

 Elevação no volume de vendas 

 Elevação no nível de renda dos empreendedores 

 Elevação do número de pessoas ocupadas 

 Elevação na participação nos mercados regionais em relação ao 

total de clientes 

 Elevação no volume de produção 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 Aumento no faturamento das empresas 

 Aumento do fundo de prospects (novos clientes) para as 

empresas 

 Geração de novos empregos diretos nas empresas 
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CULTURA EM JARAGUÁ 

 

 Elevação do número de empreendimentos culturais e de lazer no 

bairro. 

 Elevação do número de pessoas ocupadas nos 

empreendimentos culturais e delazer 

 Aumento da taxa de ocupação nos empreendimentos culturais 

do bairro 

 Elevação do número de eventos culturais no bairro. 

 

PROGRAMA: DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO E 

ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 

 
Principal Órgão Responsável: Secretaria Executiva de Educação. 
 
 

 
OBJETIVO: 

 
 
Melhorar a qualidade do ensino fundamental e do ensino médio reduzindo os 

índices de reprovação e abandono escolar; expandir a oferta da educação básica; e, 

reduzir os índices de analfabetismo no Estado de Alagoas. 

 
PRODUTOS: 

 
 

 Instrumentos de controle social da Comunidade Escolar 

fortalecidos; 

 Reordenamento da Rede Pública de Ensino; 

 Projetos de redução do analfabetismo; 

 Avaliação do Sistema Educacional; 

 Implantação do Ensino Fundamental de 9 anos ; 

 Monitoramento e avaliação das Políticas Públicas Educacionais 

do Estado de Alagoas; 

 Cursos de formação inicial e continuada nos vários níveis e 

modalidades de ensino implantadas; 
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 Autorização, reconhecimento e credenciamento de Escolas 

públicas e privadas de educação básica; 

 Qualificação profissional dos alunos para inserção no mercado 

de trabalho. 

 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

 
 Permanência do aluno na escola; 

 Redução da repetência na Educação Básica; 

 Redução do abandono escolar no Ensino Fundamental e Ensino 

Médio; 

 Correção da distorção idade / série; 

 Inclusão dos alunos no ensino regular (portadores de 

necessidades educativas especiais, alunos com dificuldades de 

aprendizagem, jovens e adultos alfabetizados). 

 

PROGRAMA: ESTADO LIMPO  

 

Principal Órgão Responsável: Companhia de Abastecimento D‘Água de Alagoas - 

CASAL / Secretaria Coordenadora de Infra-Estrutura. 

 
OBJETIVO: 

 
 
Promover a expansão do Saneamento Básico provendo o Estado de uma 

infra-estrutura capaz de acelerar o processo de melhoria do nível de vida (de 

acelerar o desenvolvimento sócio-econômico) das populações contempladas 

(atingidas). 

 
PRODUTOS: 

 
 

 Coletar, tratar e dar destino final adequado aos esgotos 

sanitários, incluindo as ligações domiciliares nas áreas críticas 
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do Estado de Alagoas, tendo em vista os indicadores de 

doenças infecto-contagiosas e problemas ambientais; 

 Diminuir os índices de doenças hidraulicamente transmissíveis 

com a implantação do sistema de esgoto sanitário na Região 

Baixa de Maceió e na Bacia da Pajuçara; 

 Implementar campanhas de conscientização sobre a utilização 

adequada do Sistema de Saneamento. 

 

 
IMPACTOS ESPERADOS 

 
 

 Melhoria da Taxa de Mortalidade Infantil; 

 Elevação do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e do IQA 

(Índice de Qualidade da Água); 

 Melhoria do meio ambiente; 

 Proteção dos mananciais superficiais e subterrâneos; 

 Economia da água com a reutilização do esgoto tratado em 

sistemas de irrigação e em outros usos.  

 

PROGRAMA:  INCENTIVO AO MICROCRÉDITO 

 
Principal Órgão Responsável: Fundo do Microcrédito / Secretaria Geral de 
Governo. 

 
 

OBJETIVO:  
 
 
Provisionar recursos financeiros, sob forma de empréstimo ou não 

reembolsáveis, a programas de acesso ao crédito, apoio à comercialização, 

capacitação e qualificação, voltado para a criação, crescimento e consolidação de 

empreendimentos de pequeno porte, formais ou informais, de propriedade de 

pessoas de baixa renda. 
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PRODUTOS: 
 
 

 Inovação técnica para a melhoria da qualidade dos produtos e 

serviços (informação de como fazer melhor e mais barato); 

 Informação e articulação para a comercialização dos produtos 

(canais de escoamento dos produtos etc); 

 Estudos sobre as vocações de cada região (potencial, 

viabilidade etc); 

 Recursos Financeiros para o desenvolvimento profissional e de 

atividades produtivas direcionadas ao micro-crédito. 

 

 
IMPACTOS ESPERADOS 

 
 

 Desenvolvimento de setores e arranjos produtivos; 

 Ampliação do acesso da população pobre ao crédito; 

 Produtores qualificados para o desenvolvimento das atividades 

produtivas;  

 Melhoria da qualidade e racionalização de recursos no 

desenvolvimento dos produtos; 

 Ampliação dos postos de trabalho; 

 Elevação da renda do trabalhador;  

 Ampliação do número de empreendimentos. 

 

 
PROGRAMA:  INOVAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO  

 
            

 Principal Órgão Responsável: Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão 
e Fianças.   
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OBJETIVO: 
 
 
Modernizar a administração pública do Estado, mediante o fortalecimento e 

integração das funções de planejamento, orçamento e gestão, visando à melhoria da 

prestação de serviços públicos para atender às demandas da sociedade. 

 

PRODUTOS: 
 

 
FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Redesenho do modelo estadual de  planejamento; 

 Modelo de gestão e funcionamento dos órgãos do poder 

executivo, prioritários para o PROGEAL (nova arquitetura da 

estrutura); 

 Sistema informatizado  de indicadores de avaliação das Políticas 

Públicas. 

 

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS E DA CAPACIDADE DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Dimensionamento estratégico da força de trabalho; 

 Auditoria interna permanente das folhas de pagamento dos 

servidores públicos estaduais; 

 Política de RH, redesenhada; 

 Plano de capacitação de servidores. 

 
 

MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 Sistema informatizado de gestão do patrimônio imobiliário do 

estado (GESPATI); 
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 Base de Dados Informacional, da legislação estadual 

disponibilizada na web; 

 Padrão de procedimentos para os órgãos integrantes do estado 

(manuais). 

 
 

FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA 

E COMUNICAÇÃO 

 

 Fórum permanente de comunicação com a sociedade; 

 Modelo de comunicação interna no Estado. 

 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS 

SISTEMAS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 Política pública de informática de Alagoas; 

 Programa de Governo Eletrônico e Sistemas estratégicos de 

informação; 

 Sistema de gestão pública integrado (SGPI). 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE UMA CULTURA DE PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 

MUDANÇA INSTITUCIONAL 

 

 Modelo de gestão da mudança institucional; 

 Programa de sensibilização e mobilização dos servidores para a 

mudança; 

 Sistema de avaliação permanente da cultura organizacional. 

 

PROGRAMA PARA O USO DO PODER DE COMPRA 

 

 Aquisição de bens e serviços para os órgãos públicos do Estado 

(mediante a agência de Serviços administrativos do Estado de 

Alagoas - Agesa); 
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 Sistema de acompanhamento, controle e avaliação de compras 

e serviços; 

 Conjunto de indicadores, critérios técnicos e índices 

econômicos. 

 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Alavancagem de resultados dos programas públicos do Estado; 

 Padronização no desenvolvimento do Programa; 

 Estruturação do processo de acompanhamento dos resultados 

da execução das políticas públicas. 

 

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS E DA CAPACIDADE DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Utilização racional da capacidade instalada; 

 Desenvolvimento dos canais de controle e fiscalização da gestão 

pública; 

 Adequação aos limites legais da folha de pagamento dos 

servidores públicos do executivo estadual; 

 Melhoria de desempenho dos servidores públicos. 

 
 

MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 Racionalização/otimização do uso do patrimônio público; 

 Transparência dos atos das instituições públicas; 

 Aprimoramento e disseminação dos instrumentos de 

programação e controle. 
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FORTALECIMENTO DE MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA  

ADMINISTRATIVA E COMUNICAÇÃO 

 

 Ampliação da participação do cidadão nas decisões e políticas 

governamentais; 

 Fortalecimento dos meios de comunicação para 

acompanhamento constante das políticas e ações do governo. 

 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS 

SISTEMAS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 Racionalização no uso do Patrimônio tecnológico do Estado; 

 Celeridade no atendimento ao público; 

 Políticas de governo articuladas. 

 
 

DESENVOLVIMENTO DE UMA CULTURA DE PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 

MUDANÇA INSTITUCIONAL 

 

 Modernização e celeridade de processos de gestão; 

 Servidores sensibilizados e motivados para a mudança 

institucional; 

 Consolidação de um processo de observação sistemática. 

 

PROGRAMA PARA O USO DO PODER DE COMPRA 

 

 Racionalização de compras e dispêndio público do Estado; 

 Transparência nos atos das instituições públicas; 

 Subsídio  à tomada de decisões. 
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PROGRAMA: REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA  

 
 Principal Órgão Responsável: Secretaria Coordenadora de Justiça e Defesa 
Social. 
 
 
OBJETIVO: 

 
 
Interagir com os cidadãos para prevenir e combater a criminalidade, buscando 

reduzir a violência e a impunidade, através da melhoria da atuação das polícias e 

demais órgãos da célula, objetivando a proteção dos direitos, garantias e liberdades 

do cidadão. 

 
 

PRODUTOS: 
 
 

 Profissional capacitado; 

 Estrutura moderna, integrada e humanizada; 

 Serviços de Justiça e Defesa Social (policiamento ostensivo, 

preventivo, salvamento, combate à incêndio, investigação) 

modernizados, integrados e otimizados; 

 Profissional motivado; 

 Infrações cometidas por profissionais de segurança controladas 

interna e externamente de forma mais eficiente; 

 Egresso ressocializado; 

 Adolescente autor de ato infracional assistido; 

 População informada e sensibilizada em relação às ações dos 

órgãos da SCJDS; 

 Grupo de ações táticas no gerencia-mento de crises e conflitos 

integrado; 

 Vitimas de agressão assistidas; 

 Serviço de atendimento pré-hospitalar e combate a situações de 

risco e emergência melhorado; 

 Testemunhas, provas criminais e instrução penal protegidas e 

apoiadas. 
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IMPACTOS ESPERADOS 
 

 
 Aumento da satisfação da população em relação ao 

comportamento dos profissionais da SCJDS nos atendimentos; 
 Diminuição de procedimentos administrativos contra 

profissionais da SCJDS; 
 Aumento de eficiência nas ações dos órgãos da SCJDS; 
 Redução de vítimas de arma de fogo nas ações policiais; 
 Aumento da confiança da sociedade; 
 Redução do número de vítimas e agressores; 
 Diminuição da reincidência criminal; 

 Diminuição do número de mortes por acidentes e delitos. 

 

PROGRAMA: TRABALHO E RENDA PARA TODOS 

 
Principal Órgão Responsável: Secretaria Executiva de Economia Solidária, 
Trabalho  e Renda. 
 
 
OBJETIVO: 

 
 
Desenvolver as Políticas Públicas de Trabalho e Renda, globalizando as 

ações de forma estratégica, para direcioná-las visando à promoção da inserção 

social dos trabalhadores alagoanos. 

 

PRODUTOS: 

 
 

 Colocação e recolocação do trabalhador no mercado de 

trabalho; 

 Informação de vagas de trabalho no mercado (painel de vagas); 

 Orientação psico - pedagógica (comportamento, aparência, 

compreensão de como se dá a entrevista inicial do trabalhador 

ao se apresentar na empresa); 

 Informações sobre emprego e mercado de trabalho (cartilha, 

revista, jornal do trabalhador); 
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 Serviços de atendimento/apoio ao trabalhador (emissão da 

CTPS, habilitação para o recebimento do seguro desemprego 

etc); 

 Qualificação social e profissional; 

 Orientação para elaboração e implementação do plano de micro-

negócio. 

 

IMPACTOS ESPERADOS 
 
 

 Redução do nível de desemprego; 

 Aumento da inserção do jovem no mercado de trabalho; 

 Aumento da igualdade de oportunidades no trabalho para as 

pessoas portadoras de necessidades especiais; 

 Incremento da mão-de-obra capacitada; 

 Elevação do empreendedorismo individual e coletivo; 

 Incremento da inclusão das mulheres chefes de família no 

mercado de trabalho. 

 

 
PROGRAMA: TRANSPORTAR É DESENVOLVER 

 
Principal Órgão Responsável: Departamento de Estradas e Rodagens - DER /    

               Secretaria Coordenadora de Infra-Estrutura. 
 
 

OBJETIVO: 
Promover o desenvolvimento do Estado de Alagoas através da melhoria da 

infra-estrutura rodoviária e transportes. 

 
 
PRODUTOS: 

 
 

 Projetos elaborados (conservação e construção); 

 Informações digitalizadas do sistema rodoviário do Estado de 

Alagoas; 
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 Rodovias construídas e conservadas; Terminais rodoviários 

construídos e conservados; 

 Aeroportos construídos e conservados; Rodovias controladas e 

fiscalizadas; 

 Rodovias sinalizadas;  

 Educação no trânsito. 

 
 

IMPACTOS ESPERADOS 
 
 

 Melhoria da infra-estrutura viária; 

 Municípios interligados; 

 Melhoria da infra-estrutura dos terminais de passageiros; 

 Melhoria da infra-estrutura aeroportuária; 

 Segurança no trânsito. 

 

PROGRAMA: TURISMO SUSTENTÁVEL 

 
Principal Órgão Responsável: Secretaria Executiva de Turismo. 
 
 
OBJETIVO: 

 
 
Nortear as ações de incremento e consolidação do segmento turístico, 

levando em consideração os princípios básicos da sustentabilidade sócio-

econômica, cultural, ambiental e espacial, fortalecendo a geração de trabalho, 

emprego e renda, na busca de reduzir as desigualdades e melhorar a qualidade de 

vida da população. 

 
 

PRODUTOS: 
 

 Fomento a estruturação, diversificação e revitalização da oferta 

turística do Estado; 

 Articulação e fomento à criação de parcerias com a cadeia 

produtiva ligada direta e indiretamente com a atividade turística; 
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 Qualificação, normatização e monitoramento dos equipamentos 

e serviços turísticos; 

 Fomento a capacitação/conscientização turística; 

 Informações sócio econômico/turísticas do Estado (pesquisas, 

indicadores turísticos etc);  

 Material promocional (folders, posters, cd‘s etc); 

 Promoção e divulgação do turismo de Alagoas em âmbito 

nacional e internacional (feiras,workshops, bolsa de negócios, 

farmtours, campanhas publicitárias etc). 

 
 
IMPACTOS ESPERADOS 

 
 

 Mercado de trabalho do turismo ampliado; 
 Elevação da participação do setor turístico na economia do 

Estado; 

 Melhoria da satisfação do turista; 

 Aumento do fluxo turístico nacional e internacional do Estado; 

 Aumento da permanência e gasto médio do turista. 
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ANEXO II 

CARTEIRA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNO DE ALAGOAS 2009/2010 

UG PROJETO 
Recursos (R$) 

BIRD BNDES Total 

DER 

01-AL101_Duplicação e 

Restauração_Barra de São Miguel 
93.400.000,00   93.400.000,00 

02-AL105_Implantação e Pavimentação 

Cachoeira do Meirim 
  21.400.000,00 21.400.000,00 

03-AL-230-225_Implantação e 

Pavimentação_trecho Entr. AL-110 

(Penedo) 

  69.500.000,00 69.500.000,00 

04-Restauração_Matriz de Camaragibe-

Porto Calvo 
  36.500.000,00 36.500.000,00 

05-AL101_Restauração_Barra de São 

Miguel-Coruripe 
  25.904.000,00 25.904.000,00 

TOTAL DER 93.400.000,00 153.304.000,00 246.704.000,00 

SEDS 
06-Vídeo Monitoramento 2.110.000,00   2.110.000,00 

07-Reforma das Delegacias 1.890.000,00   1.890.000,00 

TOTAL SEDS 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

SEE 

08-Sistema de Avaliação 3.000.000,00 
 

3.000.000,00 

09-Construção de Quadras 320.000,00 8.640.000,00 8.960.000,00 

10-Reforma de Quadras 1.800.000,00 1.260.000,00 3.060.000,00 

11-Construção de ginásios 1.700.000,00 
 

1.700.000,00 

12-Reforma do Prédio da SEEE 1.969.587,81 100.000,00 2.069.587,81 

13-Regularização do Patrimônio 4.000.000,00 
 

4.000.000,00 

14-Construção de Praça Poliesportiva 5.340.000,00 
 

5.340.000,00 

15-Reforma de Ginásios 940.000,00 
 

940.000,00 

TOTAL SEEE 19.069.587,81 10.000.000,00 29.069.587,81 

SEGESP 16-Fortalecimento da Gestão Pública 7.800.000,00   7.800.000,00 

TOTAL SEGESP 7.800.000,00 
 

7.800.000,00 

SEPLAN 17-Fortalecimento do Planejamento 7.200.000,00 
 

7.200.000,00 

TOTAL SEPLAN 7.200.000,00 
 

7.200.000,00 

AFAL 18-Fortalecimento da AFAL 10.000.000,00 3.100.000,00 13.100.000,00 

TOTAL AFAL 10.000.000,00 3.100.000,00 13.100.000,00 

SECTI 19-Cidade Digital 3.000.000,00   3.000.000,00 

TOTAL SECTI 3.000.000,00 
 

3.000.000,00 

SEAGRI 

20-Setor Pesqueiro e Aquícola 1.800.000,00 
 

1.800.000,00 

21-Assistência Técnica e Extensão Rural 7.000.000,00 
 

7.000.000,00 

22-Agricultura Urbana e Periurbana 1.200.000,00 
 

1.200.000,00 

TOTAL SEAGRI 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

TOTAL Carteira Prioritária 154.469.587,81 166.404.000,00 320.873.587,81 



109 

 

 

 

 

 
 
 


