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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho analisa o processo de implantação da macro-estrutura organizacional básica 
da administração direta do Estado de Pernambuco e como ela se articula com o 
funcionamento da máquina pública estadual. Foi dada ênfase ao papel exercido pela 
Secretaria de Administração e Reforma do Estado – SARE, escolhida como objeto do 
estudo de caso por ser responsável por fomentar um novo modo de atuação dos gestores 
ligados tanto à atividade-fim como à atividade-meio das instituições envolvidas nesse 
processo. Para tanto, algumas temáticas foram exploradas, tais como: as transformações de 
suas competências, ajustes na estrutura organizacional e os instrumentos utilizados no 
processo de implantação dessa mudança na administração pública estadual.  De caráter 
descritivo e explanatório, o trabalho foi elaborado sob a forma de um estudo de caso, 
delineado a partir da experiência da autora como integrante da equipe técnica da Comissão 
de Reforma do Estado de Pernambuco. Tomou-se como referência os princípios 
balizadores do processo de Reforma do Estado, com ênfase no período de 1999 a 2005, 
tendo em vista a busca da consolidação da administração gerencial, voltada para resultados 
com foco no cidadão, e na melhoria da prestação dos serviços públicos. Assim, buscou-se 
fazer um levantamento teórico-conceitual das estruturas organizacionais e do processo de 
Reforma do Estado no mundo, no Brasil e em Pernambuco, construindo um arcabouço 
explicativo de como se deu a implantação desse novo modelo de atuação, tanto em termos 
conceituais como dos desenhos que foram efetivamente adotados. Como resultado, 
colocou-se em perspectiva os atores e os instrumentos direcionadores da mudança 
implementada pelo Governo de Pernambuco, à época. Foi feito um acompanhando da 
evolução e a metodologia adotada pelo Programa Pernambucano de Modernização da 
Gestão Pública – PROGESTÃO. Destaque deve ser dado, ainda, à articulação prevista para 
a integração dos sistemas de planejamento, administração e finanças. Ao final, são tecidas 
considerações acerca da necessidade de se melhor compreender a cultura instalada, de se 
ampliar os espaços de participação da sociedade nesse processo e de obter 
comprometimento dos atores envolvidos. 
 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: macro-estrutura organizacional; Reforma do Estado de 
Pernambuco, máquina pública estadual, Programa Pernambucano de Modernização da 
Gestão Pública – PROGESTÃO, sistemas de planejamento, administração e finanças. 

 

 



                                                                                                              
 

 

 
ABSTRACT 

 
 
This paper analyzes the implantation process of the basic organizational macrostructure at 
Pernambuco State’s direct management and how it articulates with the current public 
management organization. The role played by the Secretaria de Administração e Reforma 
do Estado – SARE was emphasized, since it was chosen as the object of a case study due to 
its part in encouraging managers involved both at the end and at the middle of the given 
working chain of the institutions involved in this process to adopt a new working style. In 
order to reach these goals, some themes such as competency transformations, adjustments 
in the organizational structures and the means used to implant these changes in the state’s 
public service were explored. With a descriptive and explanatory nature, this work was 
developed as a case study, determined by the author’s experience as a member of the 
technical team at Pernambuco State’s Reform Comission. The core principles for the State 
Reform process were used as reference, emphasizing the period from 1999 to 2005, aiming 
to consolidate the managerial administration, result-guided and focusing on the citizens’ 
satisfaction, and on the improvement of the public services. Thus, the author searched to 
carry out a theoretical-conceptual research of the organizational structures and State 
Reform process in the world, in Brazil and in Pernambuco, in order to establish solid 
explanatory bases of how this new acting model worked, both in conceptual aspects and 
also considering the sketches actually adopted. As a result, the acting individuals and the 
guiding instruments to the change implemented by the State of Pernambuco were put to 
perspective, at the time. A follow-up of the evolution and use of the methodology adopted 
by the Programa Pernambucano de Modernização da Gestão Pública – PROGESTÃO was 
carried through. The articulation expected in the integration of the planning, managing and 
financing systems should also be stressed. At the end, opinions about the need for better 
understanding of the prevailing culture, amplification of participating spaces for the society 
in the process and the compromising of those involved are made up. 
 
 
 
 
KEY WORDS: Organizational macrostructure; Pernambuco State Reform; State public 
management organization; Programa Pernambucano de Modernização da Gestão Pública – 
PROGESTÃO; planning, managing and financing systems. 
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Capitulo 1 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho analisa o processo de implantação do modelo de macro-estrutura 

organizacional básica da administração direta do Estado de Pernambuco e como se 

articula com o funcionamento da máquina pública estadual. Ênfase foi dada à Secretaria 

de Administração e Reforma do Estado – SARE, escolhida com o objetivo de estudo de 

caso por ser responsável por fomentar um novo modo de atuação dos gestores da 

atividade-fim e da atividade-meio nas instituições com as quais se relaciona, envolvendo 

transformações em suas competências e adequação à nova estrutura proposta, com sérios 

impactos em termos de modernização da máquina pública estadual. 

 

Vários estudos já foram produzidos sobre Reforma do Estado, mudança 

organizacional e institucional, estrutura administrativa, modelo de gestão, mas, até o 

momento, são poucos os que trazem relatos de um período de construção do processo de 

implantação de um novo modelo de atuação da administração pública, desenvolvida no 

âmbito de um ente da federação, bem como a análise da sistemática adotada, visando o 

compartilhamento da aprendizagem, o que ocorre neste caso, como conseqüência da 

experiência vivida por esta autora como membro da equipe integrante da Comissão de 

Reforma do Estado. 

 

Para isso, propôs-se estabelecer um período de tempo, de 1999 a 2005, que teve 

como marco da análise o ano de 2003, considerando em especial, o contido nos artigos 14 

e 15 da Lei Complementar nº 049, de 30 de janeiro de 2003, que dispõe sobre as áreas de 

atuação, a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo, principalmente a distinção da 

atuação da atividade-fim e a atividade-meio, ressaltando a relação interinstitucional das 

áreas de planejamento, finanças e administração geral, capitaneada pela SARE, órgão 

membro do Núcleo Estratégico do Estado.  
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Como é sabido nos anos 80, ocorreu o fenômeno da globalização, gerando a 

queda das barreiras econômicas no mundo e  colocando em evidência as fragilidades do 

capitalismo moderno, em que a reestruturação tecnológica, organizacional e gerencial 

submeteu, incondicionalmente, os governos e organizações à mudanças profundas nas 

formas de atuação e prestação de serviços (COUTINHO, 1996).  

 

Segundo Bresser Pereira (1998), a necessidade de reformar o Estado veio como 

resposta ao processo de globalização, que, nas suas diversas gerações, procurou amenizar 

a perda da autonomia do Estado na formulação e implantação de políticas. No Brasil, a 

Reforma Gerencial surgiu numa segunda geração de reformas, encabeçadas pela reforma 

da administração pública, que tem por objetivo principal reconstruir o Estado. Buscava 

eficiência e melhoria da prestação dos serviços públicos, partindo do pressuposto que 

seriam introduzidos princípios estratégicos gerenciais nas instituições do país1.  

 

Dentro dessa perspectiva é que se deve analisar o movimento de Reforma do 

Estado, ou seja, seu enfoque na reforma gerencial, com ênfase na mudança da estrutura 

organizacional, como meio de implantação de diretrizes das políticas públicas, visando 

atender aos anseios da sociedade. 

 

No entanto, só na década de 90 é que a administração pública brasileira irá 

convergir suas atenções para o cidadão. Sabe-se que a visão no cliente-usuário tem 

origem nos anos 80, conforme descrito num documento da OCDE (1987), intitulado 

Administration as Service, the Public as Client, segundo o qual os clientes devem saber 

como a administração funciona, o que a constrange, como é controlada e quem são os 

responsáveis. Além disso, a administração deve possibilitar a participação dos clientes, 

satisfazer suas necessidades e ser, ao máximo, acessível ao público. 

 

 

 

                                        
1 Bresser Pereira (1998,p. 34) relata que “A segunda geração de reforma administrativa implica aplicar os 
princípios e práticas da nova gestão pública, implantar a Reforma Gerencial.” 
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O modelo de administração pública gerencial inspirou-se na administração 

privada, mas mantendo uma distinção fundamental que é a defesa dos interesses públicos. 

Dentro do modelo gerencial, a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão 

assume um papel muito importante, passando a ser considerado o marco estratégico de 

governo, considerando que o aspecto democrático e de transparência das ações de 

governo torna necessário direcionar o foco da gestão pública ao cidadão, além de 

fomentar maior participação e, conseqüentemente, incentivar o controle social. 

 

Segundo Coutinho (2000), procura-se abandonar o caráter auto-referido da 

administração burocrática, voltada exclusivamente aos interesses do aparelho do Estado, 

para colocar em prática as novas idéias gerenciais, oferecendo à sociedade um serviço 

público de qualidade, em que todas as atenções devem ser centradas nos cidadãos. 

 

O Projeto da Reforma do Estado de Pernambuco, por sua vez, cujos contornos 

estão delineados no Plano Diretor da Reforma, prevê a adoção de várias medidas e a 

preparação de arcabouço jurídico para o enfrentamento de três dimensões importantes, 

que carecem de especial atenção: a crise fiscal, a crise do modo de intervenção e a crise 

do modelo burocrático de gestão (PDRE, 2000). 

 

No final da década de 90, dentro do contexto democrático, o Governo do Estado 

concentrou esforços no intuito de modernizar a administração pública, naquilo chamado 

de 1ª Fase da Reforma do Estado, que teve como marco inicial a Lei nº 11.629, de 28 de 

janeiro de 1999, criando um ambiente propício para a implantação de diretrizes e 

premissas basilares da Reforma do Estado, oriundas do Plano Diretor de Reforma do 

Estado de Pernambuco (2000), capitaneado pela Comissão Diretora de Reforma do 

Estado - CDRE, nos moldes das experiências internacionais, adaptadas à realidade local, 

e vivenciada pelo Governo Federal, coordenada pelo antigo MARE2. 

 

 

                                        
2 Ministério de Administração e Reforma do Estado – atualmente Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 
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A administração pública sentiu a necessidade de adequação da sua esfera 

administrativa, direcionando-a para fora das entidades públicas (COUTINHO, 2000). 

 

Após a reeleição do então Governador Jarbas de Andrade Vasconcelos, para o 

quadriênio 2003-2006, o Governo do Estado deflagrou o que será chamada de 2ª Fase da 

Reforma do Estado, consubstanciada na Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 

2003, redimensionando e flexibilizando sua estrutura administrativa, bem como 

reorientando a competência organizacional de suas instituições. 

 

Para fundamentar a análise cabe entender as diversas proposições encontradas na 

literatura a respeito da forma de atuação dos dirigentes e da estrutura organizacional. 

Dentre eles, Maximiano (1997) reuniu as visões de vários autores acerca do papel dos 

gestores, entre os quais se encontram Fayol, Barnard, Mintzberg, Stewart e Drucker. Por 

outro lado para analisar o presente estudo também tomou como base à sistematização de 

Richard L. Daft (1999), que identifica as fases necessárias para a construção de uma 

estrutura organizacional, possibilitando seqüenciar o processo de definição do projeto de 

estrutura, considerando aspectos como o tamanho da organização, a esfera de controle,  a 

área e a forma de atuação. 

 

Na tentativa de dotar seus agentes de visão estratégica, distinguiu-se formalmente 

o papel dos gestores da atividade-fim e da atividade-meio das instituições, tendo como 

intenção criar um ambiente propício para a condução de suas atividades desassociadas e 

complementares, ou seja, a atividade-meio iria subsidiar operacionalmente o desempenho 

da atividade-fim, para que se ampliasse o foco na competência da instituição.  

  

Assim, a experiência ora estudada busca contribuir com a sistematização do 

modelo de estrutura organizacional do Governo do Estado de Pernambuco, tendo em 

vista a disseminação do conhecimento adquirido no desenvolvimento da construção do 

modelo, procurando ordenar os aspectos que permearam esta mudança, com o propósito  
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de instrumentalizar os gestores públicos na árdua tarefa de modernizar a máquina 

pública, ao mesmo tempo em que desempenham suas atividades rotineiras, como 

também, beneficiar outras esferas de Governo, em especial a municipal, que tem como 

maior desafio a incorporação de atividades descentralizadas3 do Governo Federal e 

Estadual, proporcionando aos seus gestores alcançar o objetivo magno, que é a prestação 

de serviços públicos de qualidade à população.  

 

Para o cumprir com o objetivo da análise dos aspectos norteadores do modelo de 

estrutura organizacional da administração pública do Governo de Pernambuco, além 

deste capítulo introdutório em que se contextualizou o problema e se apresentou os 

objetivos do trabalho, estão previstos mais seis outros capítulos. 

 

O Capítulo 2, da Metodologia, procura retratar os métodos de estudo das raízes 

teóricas da administração, que propiciaram o entendimento do processo de implantação 

das estruturas organizacionais. 

 

O Capitulo 3 apresenta as teorias sobre os reflexos da Reforma do Estado no 

mundo, e suas conseqüências no Brasil, em especial no Estado de Pernambuco. Já o 

Capitulo 4 trata da fundamentação teórico-conceitual que embasa as diversas estruturas  

organizacionais. 

 

O Capítulo 5 evidencia a forma de atuação, decorrente da implementação da 

estrutura organizacional do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, em que a autora 

faz um relato de sua experiência, como participante da equipe técnica da Comissão de 

Reforma do Estado, no período de 1999 a 2005. O Capítulo 6 tece as considerações finais 

e faz as indicações complementares.  

 

                                        
3 A descentralização de ações governamentais da esfera Federal para entes da federação – Estados e 
Municípios -  advém do processo deflagrado através da Constituição Federal de 1988  
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Capitulo 2 

METODOLOGIA 

 

Para realizar a análise do processo de implantação do modelo de macro-estrutura 

organizacional básica da administração direta pernambucana e como se articula com o 

funcionamento da máquina pública estadual, considerou-se os modelos teóricos acerca de 

estrutura organizacional, como visto na literatura, da mesma forma que se buscou 

também delinear e conhecer os aspecto institucionais e estruturais relativas à organização 

estudada. 

 

A metodologia científica é extremamente importante para se garantir que a 

pesquisa permita obter informações relevantes para o problema proposto, de forma 

precisa e não viesada (SELLTIZ, 1974). 

 

O objetivo foi o aumento da compreensão da aplicabilidade deste modelo, recente 

para as organizações públicas, sendo portanto mais adequada uma pesquisa exploratória 

(SELLTIZ, 1974), sem deixar de fazer uma análise e reflexão cuidadosa. 

A adoção do estudo de caso justificou pelo fato de o trabalho ter um caráter 

investigativo com características descritivas ou exploratórias. Segundo Yin (2001), o 

estudo de caso tende a esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: por que elas 

foram tomadas ? como elas foram tomadas? e, quais os resultados alcançados?   

Assim, a metodologia estudo de caso decorreu da análise ser descritiva, visto que 

faz um relato de uma experiência vivida por esta pesquisadora, no período de 1999-2005, 

quando atuava como integrante da equipe técnica da Comissão Diretora de Reforma do 

Estado, condutora do processo de reforma, contando como fonte documental os relatórios 

e memorais de reuniões realizadas naquele momento. Também é explanatória porque 

expõe o processo de definição do novo modelo de macro-estrutura organizacional básica 

da administração direta do Governo do Estado. 
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Segundo Aaker (1990, p.174), o estudo de caso é uma descrição e análise 

compreensiva de uma situação, sendo, às vezes, a única forma de entender uma questão 

complexa, como por exemplo, o processo decisório em uma grande corporação. 

 

Yin (2001, p. 16) coloca que existem três condições para se determinar qual 

método deve ser utilizado para a pesquisa: (a) o tipo de questão de pesquisa; (b) a 

extensão do controle do investigador sobre os eventos comportamentais; (c) o grau de 

foco em eventos contemporâneos, em oposição a eventos históricos. O mesmo autor 

coloca em um quadro as situações mais adequadas para cada estratégia de pesquisa: 

 

Quadro 1 (2) 

Métodos de Pesquisa 

 

Estratégia 
Forma da Questão da 

Pesquisa 

Requer Controle 

Sobre Eventos 

Comportamentais? 

Foca em Eventos 

Contemporâneos? 

Experimento Como, porque Sim Sim 

Pesquisa de Campo 
Quem, o que*, onde, 

quantos 
Não Sim 

Análise de Arquivos 

(ex. estudos 

econômicos) 

Quem, o que*, onde, 

quantos 
Não Sim/Não 

Histórico Como, porque Não Não 

Estudo de Caso Como, porque Não Sim 

Fonte: Yin (2001), p 43. 

* Questões sobre "O que", quando perguntadas como parte de um estudo exploratório, pertence a todas as 

cinco estratégias. 

 

Desta forma, justifica-se a escolha do método de estudo de caso pelos seguintes 

motivos: 
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a) A questão de pesquisa, já apresentada, é da forma “como” e “o que”, para a 

qual recomenda-se experimento, histórico ou estudo de caso. 

 

b)  Não é possível obter controle sobre os eventos comportamentais, sendo 

portanto descartada a estratégia de experimento, restando histórico e estudo de 

caso. 

 

c) O estudo que se pretende realizar é sobre uma prática muito recente nas 

organizações públicas. 

 

Segundo Yin (2001,p.29), existem cinco componentes particularmente 

importantes para os estudos de caso: 

 

(1) As questões do estudo; 

(2) Suas proposições, se existir alguma; 

(3) Suas unidades de análise; 

(4) A lógica ligando os dados com as proposições; e 

(5) O critério de interpretação das descobertas. 

 

As questões do estudo correspondem ao problema da pesquisa devidamente 

apresentado. Para este estudo, não se fez a colocação de pressupostos, mas sim a 

colocação de objetivo geral e objetivos específicos, além de perguntas norteadoras para 

direcionarem a pesquisa. 

 

A unidade de análise corresponde à estrutura organizacional de uma entidade da 

administração pública direta, integrante do Núcleo Estratégico, a Secretaria de 

Administração e Reforma do Estado, doravante SARE, que, além de suas competências 

institucionais, coordena tecnicamente os demais órgãos e entidades integrantes da 

estrutura do Poder Executivo.  
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A Secretaria de Administração foi criada nos anos 60, através da Lei nº 3.519, de 

02 de fevereiro de 1960, com a missão de planejar, coordenar, supervisionar, orientar e 

controlar as atividades relativas às funções de recursos humanos, relações trabalhistas, 

patrimônio, materiais e transportes no âmbito da Administração Publica, direta e indireta 

do Estado de Pernambuco. O estudo vai encontrá-la praticamente 40 anos depois, 

passando por importantes ajustes estruturais no período de 1999 a 2003, na busca da 

consolidação da administração gerencial, voltada para resultados com foco no cidadão, e 

na melhoria da prestação dos serviços públicos. 

 

Como já referido, a  realização do trabalho foi facilitada por se ter acesso direto à 

maior parte dos documentos, especialmente pela autora ter integrado a equipe técnica da 

Comissão de Reforma do Estado. Na época, Hélio de Oliveira e Silva Júnior era o 

Secretário Executivo dessa Comissão e coordenava uma equipe integrada por nove 

pessoas, tendo compartilhado do processo que levou à discussão de temas estratégicos, 

como é o caso do papel dos gestores das atividades-fim e atividades-meio nos órgãos e 

entidades públicas estaduais.     

 

Seguindo as recomendações de Yin (2001,p. 75) alguns procedimentos de campo 

foram seguidos. 

 

Metodologicamente, então, para melhor entender a escolha do estudo de caso, 

torna-se necessário explicar a composição do Núcleo Estratégico de Governo, integrado 

pelos Gabinetes do Governador e Vice-Governador, Gabinete Civil, Secretarias de Estado 

e a Procuradoria Geral do Estado. Ou seja, o PDRE (2000) dividiu a arquitetura 

organizacional em dois grandes conjuntos: o (a) estratégico, que se dedicou ao tratamento 

agregado e macro do plano de governo, ou seja, os grandes objetivos e prioridades, bem 

como os resultados globais sobre a realidade estadual, e o (b) programático, que tratava 

diretamente das ações focalizadas por segmento, setor ou problema e seus resultados 

concretos.  
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Além disso, viu-se que o Secretário viria a desempenhar um papel fundamental 

como Vice-presidente da Comissão Diretora de Reforma do Estado – CDRE, conforme o 

disposto no Decreto nº 21.287, de 05 de fevereiro de 1999. Por sua vez, o Secretário 

ainda veio a ser o articulador da forma de atuação dos gestores da atividade-fim e meio.  

 

Neste sentido, a CDRE recebeu a missão de coordenar o repensar e transformar a 

administração pública do Estado, com a seguinte composição: o Vice-Governador do 

Estado, na presidência, atuando em conjunto com os Secretários de Estado de 

Planejamento e o da Fazenda, o Procurador Geral do Estado e o Secretario-Executivo de 

Coordenação, bem como com uma equipe técnica dividida em duas outras comissões, a 

Comissão de Reforma do Estado - CRE e a Comissão de Controle das Estatais – CEST. 

A CRE ficou responsável pela condução do processo de Reforma do Estado, enquanto a 

CEST recebeu a competência de coordenar e controlar a gestão das entidades integrantes 

da administração indireta do Estado.  

 

Segundo Yin (2001, p. 85), existem seis fontes de evidência que devem ser o foco 

da coleta de dados para os estudos de caso: (1) documentação, (2) registros de arquivos, 

(3) entrevistas, (4) observação direta, (5) observação participativa e (6) artefatos físicos. 

 

Sob esse aspecto foram julgados relevantes os seguintes documentos para análise: 

 

1. Organogramas do Estado dos períodos: 1999 e 2003; 

2. Organograma da Secretaria de Administração e Reforma do Estado – SARE; 

3. Relatórios e Estudos preliminares dos períodos 2003 - 2005; e 

4. Plano de Ação de Reforma do Estado; 

 

Yin (2001, p. 79) coloca que o relatório de estudo de caso, parte do planejamento, 

é muitas vezes negligenciada pelo pesquisador. Porém, é uma etapa também muito 

importante, pois  saber  qual  o  resultado  onde  se  quer   chegar  certamente  auxiliará  o  
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pesquisador permitindo direcionar a entrevista e realmente obter os dados de que precisa 

para responder às questões e atingir os objetivos inicialmente propostos para a pesquisa. 

 

Uma clara limitação do estudo de caso é sua representatividade, uma vez que não 

permite generalizações, devendo ser considerado apenas dentro do caso efetivamente 

pesquisado. Porém, esta limitação não invalida este método, uma vez que o objetivo é 

provocar, e não testar hipóteses, aumentando a compreensão sobre um determinado 

problema (SELLTIZ, 1974). 

 

A análise conduzida neste Trabalho de Conclusão do Mestrado (TCM) tomou 

como base as informações apreendidas durante o processo de construção vivenciado pela 

pesquisadora, a partir de suas percepções sobre a definição do novo modelo da macro-

estrutura organizacional básica da administração direta do Governo do Estado de 

Pernambuco, bem como da própria máquina pública estadual. Para objetivar a 

experiência objeto de pesquisa, procurou-se trabalhar com base de dados que lhe desse 

suporte, como se observa a seguir. 
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2.1 Base de Dados Adotada 

 

Na elaboração deste TCM, cabe reafirmar a importância do conjunto de 

conhecimento pré-existente, tácito e explícito, acumulado junto com o processo de 

construção realizado em conjunto com os atores envolvidos. Foi possível resgatar a 

incipiente memória documental, visto que a cultura estabelecida na esfera pública 

valoriza a tradição oral, ao lado do registro dos dados em memórias das reuniões ao longo 

do processo de sistematização de todo o processo.  

 

Foi com base nesse resgate retrospectivo da experiência vivenciada como membro 

da equipe técnica da Comissão de Reforma do Estado, que se fez à reflexão e a 

sistematização pretendida para o tratamento dos seus dados, realizada no período 2003 a 

2005, quando esta pesquisadora foi uma das autoras das memórias de reunião e dos 

marcos legais utilizados na pesquisa.  

 

Após a montagem do banco de dados, começou a ser preparado o esquema que 

veio a ser empregado, para fins da análise de conteúdo de todo o material selecionado, 

devidamente organizado por período de tempo, buscando estabelecer o conjunto de ações 

necessárias para a sistematização do processo que levou à implantação da macro-

estrutura organizacional e a forma de atuação dos gestores da atividade-fim e meio.  

 

Considerando ainda, o levantamento teórico-conceitual sobre o processo de 

Reforma do Estado no mundo, no Brasil e em Pernambuco, bem como sobre estruturas 

organizacionais. 
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2.2 FORMULAÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Tendo conhecimento da adoção do modelo da macro-estrutura organizacional 

básica do Governo do Estado, considerando os níveis gerencial e operacional da estrutura 

organizacional da administração pública direta, procurou-se responder a seguinte questão: 

 

 
Como se deu o processo para implantação do modelo da macro-estrutura 

organizacional básica da administração direta, quanto à forma de articulação com o 

funcionamento da máquina pública estadual?  

 
 

2.3 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar como se deu o processo de implantação do modelo de macro-estrutura 

organizacional básica da administração direta do Estado de Pernambuco, e como ela se 

articula com o funcionamento da máquina pública estadual. 

 

 

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Fundamentar a análise do processo de implantação do modelo de macro-

estrutura organizacional básica da administração direta do Estado, no 

âmbito do processo de Reforma do Estado, com base na literatura sobre 

o assunto; 

b) Examinar o processo de implantação do modelo de macro-estrutura 

organizacional, sob os aspectos institucionais e estruturais relativos ao  

caso estudado.  

c) Examinar como o modelo de macro-estrutura organizacional adotado se 

articula com o funcionamento da máquina pública estadual.  

 

 



                                                                                                              
                                                                27 

 

2.4 PERGUNTAS NORTEADORAS 

 

a) Que fundamentação teórico-conceitual pode ser associado ao processo de 

implantação do modelo de macro-estrutura organizacional? 

 

b) Como essa macro-estrutura organizacional se articula com o funcionamento da 

administração pública estadual e seu processo de implantação?  
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CAPITULO 3 

REFLEXOS DA REFORMA DO ESTADO 

 

3.1 - Reforma do Estado no mundo, seus reflexos no Brasil e em Pernambuco 

 

3.1.1.  Reforma do Estado no Mundo  

 

A crise do petróleo, ocorrida na década de 70, foi a responsável por deflagrar os 

mecanismos que provocaram o esgotamento do antigo modelo de intervenção estatal, nos 

moldes burocráticos. Como conseqüência, impulsionou a crise econômica mundial, 

dando fim à era de prosperidade que havia sido iniciada no pós-Segunda Guerra Mundial. 

Nesse período, tanto os países capitalistas desenvolvidos como os subdesenvolvidos, 

entre eles o Brasil, experimentaram elevadas taxas de crescimento econômico, com o 

comprometimento da poupança interna e o aumento do déficit público.  

 

Com o agravamento da crise ao longo dos anos 80, as economias da maioria dos 

países enfrentaram um grande período recessivo, sem poder mais alcançar os índices de 

crescimento econômico atingidos nas décadas de 50 e 60. 

 

Com efeito, a maioria dos  governos  não  tinha mais como financiar seus déficits. 

Na medida em que ficavam mais endividados, os governos tiveram que elevar a carga 

tributária para cobrir os déficits, mas sem necessariamente manter serviços de qualidade, 

ou até mesmo melhorá-los. Essa situação provocou uma grande revolta nos contribuintes, 

principalmente porque eles não conseguiam enxergar uma relação direta entre o 

acréscimo nos tributos e a melhoria dos serviços públicos. Ou seja, havia um problema de 

conflito de interesses: enquanto os Estados estavam sobrecarregados de atividades, 

executando funções próprias da iniciativa privada, com recursos escassos para este 

cumprimento, a sociedade organizada não queria perder tudo o que já havia sido 

conquistado. 
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Com isso, era previsível que se instalasse, então, uma crise de governabilidade, 

considerando que os governos se mostravam incapazes de resolver os problemas 

econômicos e sociais de seus países, o que levou diversos deles a vivenciar crise interna, 

muitas vezes derivando para a instabilidade política. 

 

Aliada a fragilidade econômica, em paralelo, vivia-se a emergência da 

globalização e das inovações tecnológicas, que requereram profundas transformações, 

ocorridas na economia mundial e no setor produtivo, mas que também se refletiram no 

desempenho do Estado. Com o aumento do número das empresas transnacionais e os 

grandes fluxos financeiros e internacionais, os Estados nacionais tiveram seus controles 

enfraquecidos, o que implicou na perda de parcela significativa de poder de definir suas 

políticas macroeconômicas. 

 

O Estado, além disso, passou a ser responsabilizado pela sociedade como culpado 

pelos altos custos, especialmente os trabalhistas, previdenciários e tributários.  Sendo 

pressionado pelo segmento empresarial a reduzir impostos e a sua participação no 

mercado de trabalho, o enorme Estado burocrático viu-se diante de um dilema: ao mesmo 

tempo em que necessitava de maior arrecadação para cobrir sérios problemas fiscais, 

tinha de diminuir tributos e sua ingerência no mercado de trabalho, para que a iniciativa 

privada pudesse ter mais competitividade no cenário global e ser alvo dos investidores 

(CHESNAIS, 1998).  

 

A conjugação de todos esses fatores exigia cortes urgentes de custos, com a 

redução de gastos com pessoal e com aumento da eficiência governamental. O aparato 

governamental precisava ser mais ágil e flexível, tanto em sua dinâmica interna como em 

sua capacidade de adaptação às mudanças externas. 

 

Sem embargo, verifica-se que houve uma tendência, em nível mundial, a partir do 

início da década de 80, em favor da Reforma do Estado, com uma nítida preocupação dos  
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governos em empreender esforços para modernizar e agilizar a administração pública, 

ensejando a adoção de novos paradigmas, como é o caso da administração pública 

gerencial.  

 

Em verdade, o que se buscou com a Reforma do Estado já foi substituição do 

modelo burocrático4 pelo modelo gerencial (CROZIER, 1996), em muito pautado em 

princípios da administração das empresas privadas, a trazer novos conceitos de gestão, os 

quais os reformadores acreditavam poder aplicar com sucesso em muitos setores da 

administração pública: administração por resultado, prestação de serviços públicos 

voltados para o cidadão, empowerment, avaliação de desempenho, planejamento 

estratégico, qualidade total, formas de descentralização, entre outras ferramentas. 

 

 Isto começou a acontecer na década de 70, como resposta à crise que o velho 

modelo burocrático vinha causando aos Estados, pela dificuldade de adequação às 

grandes mudanças, provenientes do processo de globalização. Assim, inspirada em bem 

sucedidos modelos da administração privada, a administração gerencial recebeu a missão 

de enfrentar a crise fiscal dos Estados, advinda dos incontáveis serviços que estes 

prestavam e da má alocação de receitas cada vez mais escassas (BRESSER PEREIRA, 

1998). 

 

Portanto, a administração pública gerencial surgiu como estratégia para reduzir os 

custos e tornar a administração pública mais eficiente, além de ser um instrumento para 

combater os vícios5 que a burocracia ocasionara. 

 

 

 

 

                                        
4 Crozier(1996, p.46) afirma que “baseado na rigidez das normas e na disciplina dos servidores públicos, 
tornou-se incompatível com as necessidades atuais... No momento, entretanto em que o mundo se moveu para 
o novo ciclo de alta tecnologia na produção e principalmente nos serviços, cujo motor é mais e mais inovação, 
o paradigma burocrático,avesso à inovação, tornou-se definitivamente superado.” 
5 Considerando as facilidades de apropriação de bens públicos, a prática da corrupção, a má utilização do 
poder de polícia, entre outras formas negativas do cargo/função público. 
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Em retrospecto, sabe-se da retomada de teorias críticas às burocracias estatais, 

favorável aos ideais liberais do Estado-mínimo, que foi reforçada com a chegada dos 

governos conservadores na Grã-Bretanha, no governo de Margaret Tathcher, e dos 

republicanos nos Estados Unidos, no governo de Ronald Reagan.  

 

No entanto, foi no governo de Bill Clinton, já no início dos anos 90, que a reforma 

americana ocorreu em nível federal. Coube aos governantes daqueles dois países 

implementarem as primeiras reformas no antigo modelo, logo no início da década de 80, 

sendo a Grã-Bretanha a grande pioneira na utilização de novas técnicas gerenciais, 

seguida pela Nova Zelândia e a Austrália. Seguindo esta tendência, um grande número de 

países começou a ensaiar o início das reformas de seus Estados (BRESSER PEREIRA, 

1998).  No entanto, as ações dos governos desses países, resumiram apenas em ajustar  os 

contornos da administração pública com medidas como: 

 

1. Limitações das dimensões do setor público; 

2. Privatização; 

3. Comercialização ou corporativização de órgãos públicos; 

4. Descentralização para governos subnacionais; 

5. Desconcentração no governo central; 

6. Uso de mecanismos típicos de mercado; 

7. Novas atribuições aos órgãos da administração central; 

8. Outras iniciativas de reestruturação ou racionalização. 

 

Ficou evidenciado, em seguida, que reformar um Estado nacional era tarefa de 

grande complexidade, que envolvia inúmeros aspectos, como estratégias, processos, 

recursos humanos, estruturas organizacionais, poderes e política, orçamento, relações 

externas, agentes não-governamentais e sociedade. Vários dos países pioneiros deste 

movimento apresentaram particularidades em seus processos de reforma: 
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a. Os EUA adotavam a filosofia do “deixem o administrador administrar”, 

apregoando a “melhoria contínua”, baseada nos princípios da gestão da qualidade 

total;  

b. No Reino Unido, o governo Thetcher desencadeou a reforma “Next Steps”. 

Nela, as autoridades da administração nacional definiriam as políticas gerais, mas 

dois terços dos serviços públicos deveriam ser realocados em agências. Segundo 

TORSA (1995), as agências seriam regidas por contratos6, nos quais seriam 

definidos o que elas fariam, além dos padrões pelos quais seu desempenho seria 

avaliado. Os acordos sobre desempenho e metas a serem alcançados serviriam de 

base para uma mudança radical no antigo sistema burocrático. Cada agência 

passou a poder se concentrar muito mais diretamente na melhoria do serviço que 

devia prestar a usuários e consumidores; 

c. A Nova Zelândia promoveu mudanças radicais. Houve, de modo intenso, 

venda de empresas estatais ao setor privado, além da sujeição do restante da 

administração pública à concorrência de mercado. Os funcionários mais graduados 

da administração pública foram contratados mediante contratos de desempenho 

para administrar órgãos cujo trabalho era definido por acordos de compra de 

serviços. Estes passaram a ser remunerados de acordo com o desempenho, e os 

que não atingissem as metas propostas poderiam ser demitidos. Em síntese, era o 

mercado que determinava o sucesso de cada agência (TORSA, 1995). 

 

Tanto o Reino Unido como a Nova Zelândia, fizeram suas reformas com 

inspiração nos ensinamentos da teoria econômica, considerando que “o Estado, por ser 

monopolista, é inerentemente ineficiente; tende a crescer e a inchar; e por isso tem mal 

desempenho” (NORTH, 1990, p. 28). Assim, decidiram por uma maciça privatização de 

suas empresas públicas, terceirizaram ou delegaram muitas das atividades mantidas sob 

controle do Estado. Ao invés do controle da produção, passaram à aferição dos resultados 

 

 

                                        
6Era evidente a definição de responsabilidades, bem como na nomeação e valorização dos dirigentes 
responsáveis, o que produz como conseqüência da reforma uma individualização da função pública. 
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das atividades governamentais e introduziram sistemas muito mais amplos de controle 

dos gastos públicos. 

 

Essas reformas, porém, não resolveram os grandes problemas sócio-econômicos 

dos países em desenvolvimento. Por esse motivo, foi necessário implementar nova 

geração de reformas, com o objetivo de promover a reconstrução do aparelho do Estado 

(BRESSER PEREIRA, 1998). 

 

Em verdade, com  base nas evidências de distintos estudos (BIRD, 1995), pode-se 

afirmar que o Estado continua sendo um instrumento indispensável para a promoção do 

desenvolvimento econômico, social e político. As idéias da Reforma do Estado na 

América Latina (CLAD, 1998), e de maneira especial no Brasil, tomaram como foco os 

aspectos que envolvem a questão do fortalecimento da democracia, a retomada do 

desenvolvimento econômico e a redução das desigualdades regionais. 

 

Sem embargo, o processo de reforma do Estado, com a redefinição de suas 

relações com a sociedade, é um processo eminentemente político, por meio do qual estão 

se recompondo as relações de poder nas sociedades da América Latina. 

 

 

3.1.2. Reforma do Estado no Brasil 

 

O consenso que se formou em relação à necessidade de reformar o Estado fica 

evidenciado na pauta de objetivos definidos para a Reforma (PDRAE/MARE, 1995). 

Nesse contexto, pode-se identificar dois importantes paradigmas: 1) os conjuntos 

articulados de princípios, e 2) orientações que marcam a direção geral da reforma e 

fortalecem os instrumentos necessários para sua implementação. Estes  paradigmas  são: 

o novo  gerencialismo  e  a  perspectiva democratizante. É perceptível que, o denominado 

novo   gerencialismo   contém   um    paradigma   hegemônico,  e   que     a     perspectiva  
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democratizante é menos formalizada conceitualmente. Não se deve desconsiderar, 

entretanto, que dela resulta diversas experiências locais de inovação gerencial e de 

democratização do Estado.  

 

Apesar das peculiaridades nas reformas em diferentes países (PDRAE/MARE, 

1995), a abordagem do problema parte dos mesmos fundamentos, quando se comparam 

as reformas administrativas ocorridas em outros parâmetros: 

 

• Ênfase: as reformas administrativas tradicionais concentravam-se na 

reestruturação organizacional. As recentes reformas do setor público 

buscaram modificar procedimentos; 

 

• Responsabilização: A administração tradicional estaria baseada em um 

sistema autoritário, hierarquizado e rígido. As recentes reformas do setor 

público passaram a adotar mecanismos baseados no mercado; 

 

• Resultado Final: A administração tradicional tendia a julgar os 

administradores com base no processo. Era o império da lei e das normas. 

O que elas ditavam deveria ser cumprido, e o seu mero cumprimento seria 

sinal do dever cumprido, não importando se os resultados fossem 

desejáveis. As reformas feitas do setor público deram maior atenção à 

eficiência; 

 

• O papel dos funcionários públicos: A administração tradicional recorria a 

funcionários públicos para executar tarefas do Estado. As reformas do 

setor público deixaram de levar em conta o pressuposto de que as 

tradicionais tarefas do Estado tinham de necessariamente ser executadas 

pela administração pública. Isso envolvia a perspectiva de recursos 

humanos na administração; 
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• O papel dos cidadãos: A administração tradicional tendia a tratar os 

cidadãos como clientes, presumindo-se que os funcionários públicos 

conheciam melhor as necessidades dos cidadãos, e que os cidadãos eram 

beneficiários passivos dos serviços públicos. As novas reformas do setor 

público salientavam uma visão dos cidadãos como consumidores. Mas era 

necessário definir bem quem e o que era o consumidor e qual seu papel 

para o bom funcionamento do sistema; 

 

• O núcleo do Estado: A administração pública tradicional tendia a definir 

“serviços públicos” como algo que só o Estado podia ou devia fazer. As 

reformas do setor deixaram de impor esses limites conceituais, embora 

ainda fosse preciso preservar um núcleo mínimo do Estado, com 

atribuições exclusivas. O desafio passou a consistir em se saber como 

delimitar este núcleo. 

 

 Assim, com a determinação de reformar o Estado brasileiro, procurou-se criar 

novas instituições legais e organizacionais que permitissem a uma burocracia profissional 

e moderna ter condições de gerir o Estado. Inicialmente sob a responsabilidade do extinto 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, mais tarde 

substituído pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.  

 

Com a Constituição Federal de 1988, percebe-se que houve um retrocesso, do 

ponto de vista da histórica da evolução visando à consolidação do modelo de 

administração gerencial. A Magna Carta continha feições excessivamente burocráticas, 

com o engessamento do aparelho estatal. À volta ao Regime Estatutário Único para 

servidores públicos das administrações direta e indireta, e a aposentadoria com proventos 

integrais sem correlação com o tempo de serviço ou valor da contribuição podem ser 

apontados como exemplos do retrocesso ao modelo burocrático, trazido pela 

Constituição. Além   disso,   a  Carta   Magna   trouxe-  nos  seus   preceitos   uma    vasta  
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regulamentação, com excessivos controles e detalhamentos, que afetam o adequado 

funcionamento da administração pública. 

 

Com o governo Collor, teve inicio, em 1990, o processo de abertura comercial do 

País, com medidas que tinham como conseqüências à reavaliação do papel do Estado na 

economia e exposição do Brasil no cenário econômico e financeiro internacional. Estes 

fatores passariam a demandar uma outra abordagem do governo na economia, criando a 

necessidade de se implantar de modo sistemático um novo modelo de administração 

pública que se adequasse à economia globalizada de mercado: a administração pública 

gerencial. 

 

Pode-se identificar atuações pontuais nas suas três dimensões, fiscal, institucional 

e gerencial. No entanto, a reforma gerencial conseguiu mais avanços de maneira 

adequada nos níveis institucional e no cultural. A idéia da administração pública 

gerencial em substituição à burocrática efetivou-se, e as principais instituições 

necessárias para a sua implementação foram aprovadas pelo Congresso Nacional.  Porém, 

o grande desafio da Reforma concentrou-se na efetivação da gestão, sendo perceptível 

que continua inacabada, visto que sua implantação depende de uma perspectiva de longo 

prazo. 

 

A responsabilidade de continuar o processo de implantação da Reforma do 

Estado, a partir do segundo governo Fernando Henrique Cardoso (1999-2002), passou 

para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Essa mudança alterou a forma 

de implementação da reforma gerencial, que passou a usar como instrumento básico o 

Orçamento anual da República, e em particular, o Plano Plurianual (PPA). Buscou-se, 

assim, o fortalecimento das funções de regulação e de coordenação do Estado, 

particularmente em nível federal, e a progressiva descentralização vertical, para os níveis 

estadual e municipal, das funções executivas no campo da prestação dos serviços sociais 

e de infra-estrutura. Essa  tendência  também  está  sendo  mantida  na  proposta  do PPA,  
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referente ao período 2004-2007. Dessa forma, pretendeu-se reforçar a governança, com a 

superação das dificuldades encontradas para se implementar as políticas públicas, devido à 

rigidez severa da máquina administrativa.  

 

No intuito de munir a administração pública de preceitos legais que 

proporcionassem a adoção de mecanismos flexíveis, necessários ao funcionamento do 

modelo gerencial, foram introduzidas modificações na Constituição Federal. Essas 

mudanças ocorridas através da Emenda Constitucional nº 19/98, produziram 

significativas conseqüências na Administração Pública e, também, ecoaram fortemente 

na vida dos agentes públicos brasileiros, alterando o regime administrativo brasileiro, 

seus princípios e normas, além de propor o controle das despesas e finanças públicas. 

 

Os princípios da Reforma Administrativa utilizados como justificativa 

encaminhada ao Congresso Nacional, revelam-se nos seguintes excertos da Mensagem nº 

886, de 1995, encaminhada pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso 

(1999-2002): 

1º)“A crise do Estado está na raiz do período de prolongada estagnação 

econômica que o Brasil experimentou nos últimos quinze anos. Nas suas 

múltiplas facetas, esta crise se manifestou como crise fiscal, crise do modo de 

intervenção do Estado na economia e crise no próprio aparelho estatal. No que 

diz respeito a esta última dimensão, a capacidade de ação administrativa do 

Estado se deteriorou, enquanto prevalecia um enfoque equivocado que levou 

ao desmonte do aparelho estatal e ao desprestígio de sua burocracia”  

2º)”Para este governo, a reforma administrativa do Estado é componente 

indissociável do conjunto de mudanças constitucionais que está propondo à 

sociedade. São mudanças que conduzirão a reestruturação  do Estado e a 

redefinição do seu papel e da sua forma de atuação, para que se possa alcançar 

um equacionamento consistente e duradouro da crise”. (Mensagem nº 866/95, 

p. 25); 
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3º) “No difícil contexto do retorno à democracia, que em nosso país foi 

simultâneo á crise financeira do Estado, a Constituição de 1988 corporificou 

uma concepção de administração pública verticalizada, hierárquica, rígida, 

que favoreceu a proliferação de controles muitas vezes desnecessários. 

Cumpre agora, reavaliar algumas das opções e modelos adotados, assimilando 

novos conceitos que orientem a ação estatal em direção á eficiência e à 

qualidade dos serviços prestados ao cidadão”. (Mens. nº 886/95, p.  25) 

4º)”A reforma constitucional permitirá a implantação de um novo desenho 

estrutural na Administração Pública brasileira, que contemplará a 

diferenciação e a inovação no tratamento de estruturas, formas jurídicas e 

métodos de gestão e de controle, particularmente no que tange ao regime 

jurídico dos servidores, aos mecanismos de recrutamento de quadros e a 

política remuneratória”.  (Mensagem nº 886/95, p. 26); 

5º) “Em relação ao servidor público, não se tenciona penalizá-lo ou suprimir 

direitos, mas atualizar dispositivos legais, remover excessos e, sobretudo, 

propiciar condições à introdução de novas formas de gestão que valorizam a 

sua profissionalização. Nesse sentido, ressaltam-se os seguintes resultados 

esperados: recuperar o respeito e a imagem do servidor perante a sociedade, 

estimular o seu desenvolvimento profissional; melhorar as condições de 

trabalho”.(Mensagem nº 886/95, p. 26).  

 

A Emenda Constitucional nº 19/98 acompanhou a tendência mundial, no sentido 

de propor alterações formais nos princípios e normas que regulamentam a Administração 

Pública. Assim, a reforma administrativa não é um fenômeno brasileiro, mas algo que 

acontece como uma experiência universal, que vem sendo adotado em diversas partes do 

mundo, sobretudo face às mudanças impostas pela globalização, que impõe a construção 

de uma nova ordem mundial. 

 

O princípio da eficiência, no ordenamento jurídico constitucional, tem origem na 

EC nº 19/98, que o incorporou ao texto da Constituição de 1988 (Artigo 37, caput). A 

inserção  do  princípio  da  eficiência,  no  texto  constitucional,  ao  lado  dos   princípios 
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clássicos da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, fundou-se no 

argumento de que o aparelho estatal deve se orientar para gerar benefícios, prestando 

serviços à sociedade e respeitando o cidadão contribuinte. 

 

Conforme ressalta Bulos (1998, p. 32): 

dentre os inúmeros aspectos comuns às reformas 
administrativas, está implantação do modelo gerencial em 
substituição ao modelo burocrático de Estado, erigindo-se o 
que pode ser denominado de Administração Pública de 
Resultados. Esta, por sua vez, lastreia-se num modelo 
gerencial, bem como definir o núcleo estratégico do Estado, 
através da delimitação de políticas públicas e do 
equacionamento financeiro da máquina administrativa. Neste 
último aspecto, tem em vista o equilíbrio da receita e da 
despesa.  

 

Já para França (2000, p. 26): 

há respeito à eficiência quando a ação administrativa atinge 
materialmente os seus fins lícitos e, por vias lícitas. Quando o 
administrado se sente amparado e satisfeito na resolução dos 
problemas que ininterruptamente leva à Administração. O 
princípio da eficiência administrativa estabelece o seguinte: 
Toda a ação administrativa deve ser orientada para a 
concretização material e efetiva da finalidade posta pela lei, 
segundo os cânones do regime jurídico-administrativo.  

 

A Emenda da Reforma Administrativa de 1998, certamente, não resolveu todos os 

problemas que afligiam a Administração Pública brasileira, mas representa, sem dúvida, 

um instrumento válido no intuito de torná-la mais eficiente, ágil, livre de corrupção 

generalizada, dotada  de economicidade, capaz  de  gerar resultados gerenciando recursos 

públicos para atender materialmente do cidadão brasileiro em áreas essenciais e 

prioritárias como saúde, educação, segurança, justiça e etc (SILVA, 2005). 

 

Foram estabelecidas condições para que o governo federal pudesse aumentar sua 

governança. Com este propósito, foi elaborado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado, como um instrumento balizador da reforma e modernização do Estado 

(PDRAE/MARE, 1995). Constata-se  que,  mesmo  tendo  como  foco  de  sua  atenção  à  
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administração pública federal, muitas de suas diretrizes foram aplicadas em nível 

estadual ou municipal. Para uma melhor compreensão dos assuntos tratados a seguir, faz-

se uma abordagem das principais características da administração pública gerencial e da 

burocrática.      

 

A administração gerencial é, de forma perceptível, distinta da burocrática. Ela 

parte de princípios e pressupostos diferentes, com uma outra visão de funcionários, do 

Estado e da sociedade. Dentre as diferenças entre os dois modelos, elas podem ser 

resumidas da seguinte forma (PDRAE/MARE, 1995): 

 

1) Enquanto a administração pública burocrática é auto-referente, a 

administração pública gerencial é orientada para o cidadão. A 

administração burocrática concentra-se no processo, em suas próprias 

necessidades e perspectivas, sem considerar a alta ineficiência envolvida. 

A administração gerencial, voltada para o consumidor, concentra-se nas 

necessidades e perspectivas desse consumidor, o cliente-cidadão. No 

gerencialismo, o administrador público preocupa-se em oferecer 

serviços, e não em gerir programas; preocupa-se em atender aos cidadãos 

e não às necessidades da burocracia. 

 

2) Enquanto a administração pública burocrática acredita em uma 

racionalidade absoluta, que a burocracia está encarregada de garantir, a 

administração pública  gerencial  pensa na sociedade como um campo de 

conflito, cooperação e incerteza, na qual os cidadãos defendem seus 

interesses e afirmam suas posições ideológicas. 

 

3) A administração pública burocrática acredita que o modo mais seguro de 

evitar o nepotismo e a corrupção seja pelo controle rígido dos processos, 

com o controle de procedimentos. A administração pública gerencial 

parte do princípio de que é preciso combater o nepotismo  e a  corrupção,  
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mas que, para isso, não são necessários procedimentos rígidos, e sim por 

outros meios: indicadores de desempenho, controle de resultados etc. 

 

4) Na administração gerencial, a confiança é limitada, permanentemente 

controlada por resultados, mas ainda assim suficiente para permitir a 

delegação, para que o gestor público possa ter liberdade de escolher os 

meios mais apropriados ao cumprimento das metas prefixadas. Na 

administração burocrática essa confiança não existe. 

 

5) A administração burocrática é centralizadora, autoritária. A 

administração gerencial prega a descentralização, com delegação de 

poderes, atribuições e responsabilidades para os escalões inferiores; 

 

6) Enfim, a administração gerencial preza pelos princípios de confiança e 

descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, 

horizontalização de estruturas, descentralização de funções e incentivos à 

criatividade e inovação. Em contraposição, a administração burocrática 

prega o formalismo, rigidez e o rigor técnico. 

 

Para implementar o modelo gerencial proposto pelo PDRAE/MARE (1995, p. 8), 

procurou modificar a forma burocrática de gestão e substituí-la por um modelo flexível 

de gestão, baseado em resultados. Este foi o foco adotado pelo primeiro Governo de 

Fernando Henrique Cardoso que julgava ser necessário que o Estado não somente 

sustentasse a competitividade, mas  também se reestruturasse, visando implementar “uma 

administração pública gerencial que deveria se orientar pela eficiência e qualidade dos 

serviços”. Isso pressupunha uma ruptura com a administração burocrática anterior e que 

fosse resposta ao novo papel proveniente “da globalização da economia e do 

desenvolvimento tecnológico, para reduzir custos e melhor atender o cidadão “como 

contribuinte e como cliente” (PDRAE/MARE, 1995, p. 8).  
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É preciso notar que o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, 

capitaneado, pelo então ministro Bresser Pereira, e também ex-diretor de uma rede de 

supermercados, usou a mesma estratégia das chamadas reestruturações produtivas do 

capitalismo, em que é fundamental a obediência dos funcionários à consecução de um 

projeto, elaborado pela cúpula dirigente e especificado com o menor custo possível, mas 

com satisfação do cliente (FALEIROS, 2004). Buscou-se fazer do Aparelho de Estado 

uma “garantia da propriedade e dos contratos”, sendo seu papel “complementar ao 

mercado” (BRASIL,1998 p. 55). Essa complementaridade ao mercado se efetivaria na 

coordenação da economia, e paradoxalmente, na redução das desigualdades, como se o 

mercado pudesse contribuir para mais igualdade. O Estado deixou, assim, de executar, 

passando para a iniciativa privada, cabe-lhe apenas um papel complementar. 

 

O desenho dessa Reforma baseou-se na divisão das atividades do Estado, 

conforme consta do PDRAE (1995):  

 

1- exclusivas, compreendendo a regulamentação, a fiscalização, a cobrança, a 

repressão e a atenção a certos serviços básicos;  

 

2 - serviços não exclusivos, correspondentes a atividades concorrenciais entre o 

privado e o estatal, em que estão envolvidos alguns direitos e atividades não lucrativas; e  

 

3 - setor de produção de bens e serviços para o mercado, correspondente à atuação 

das empresas lucrativas que não deveriam estar nas mãos do Estado, que as assumiu, 

apenas, porque faltou capital ao setor privado para realizá-las ou porque são naturalmente 

monopolistas. 

 

O marco legal da mudança foi a Emenda Constitucional da Reforma 

Administrativa. Pode-se agregá-la à Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, 

denominada de Lei da Responsabilidade Fiscal, e várias leis e medidas provisórias que 

disciplinam as carreiras do Estado.  
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Embora previsto na própria Constituição, o controle social da gestão não foi 

valorizado nem impulsionado, ficando os conselhos paritários nacionais com atuações 

fracas ou mesmo não deliberativas, como mostra o estudo do Ipea sobre os Conselhos de 

Saúde, de Assistência Social, de Previdência e do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 

FAT (FALEIROS,2004).  

 

Diz o estudo do Ipea, elaborado por Sato et al. (2003, p 124): 

Os embates, ora explícitos, ora velados, entre a administração 
governamental e os conselhos, são recorrentes. A burocracia 
estatal, sobretudo no segundo governo de FHC, assume uma 
posição restritiva apoiada na defesa de metas de superávit 
fiscal, o que compromete a capacidade de formulação de 
políticas via conselhos.  

 

Segundo documento do Seminário Avaliação (BRASIL, 2002), a Reforma 

consistiu numa modernização gerencial com a introdução de contratos de gestão 

orientados por resultados, a criação do regime de trabalho de emprego público e de 

funções comissionadas técnicas  e  do  governo eletrônico. Esta  modernização  do  Poder  

Executivo Federal contou com empréstimo do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID, tentando aliar, segundo seus propositores, qualidade e 

desburocratização.  

 

Já no segundo mandato do Governo de Fernando Henrique Cardoso, introduziu-se 

a gestão por programas através do Programa Avança Brasil, mas o próprio balanço feito 

pelo Ministério do Planejamento, conforme referido no documento Seminário Avaliação 

(BRASIL, 2002), é de que há desníveis e diferenças quanto à implementação desta 

reforma gerencial. Firmaram contratos de gestão apenas os Ministérios de Ciência e 

Tecnologia;  Meio  Ambiente;  Desenvolvimento, Indústria  e  Comércio; e  Secretaria de 

Comunicação do Governo. Destaca o documento que as carreiras de Estado melhoraram 

a capacidade de ação, mas apenas o Ministério da Defesa reduziu seus custos em 

logística, sendo apontado como modelo. Nessa avaliação não se faz menção a qualquer 

melhoria no atendimento ao cidadão, mesmo contribuinte-cliente. A ênfase avaliativa 

concentrou-se na redução de custos, alvo central da Reforma para  se  equacionar  a  crise  
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fiscal, eixo do acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional para saldar juros e 

dívidas (FALEIROS, 2004). 

 

A Reforma do Estado no Governo FHC articulou medidas legislativas, mudança 

regulatória e ações governamentais para uma reordenação estratégica do papel do Estado, 

que passou de impulsionador do desenvolvimento para o de impulsionador da 

competividade do capital internacional.  

 

Para tanto, transferiu patrimônio público para o mercado, mudou a relação do 

Estado com o mercado e a sociedade, considerando o Estado como complementar ao 

mercado, e instaurou um novo modelo de gestão pública gerencial.  

  

O Governo Federal criou nove agências reguladoras, entre 1996 a 2001, como 

autarquias especiais, algumas correspondentes aos setores privatizados e outras 

estruturadas a partir de órgãos governamentais já existentes. Por sua vez, às agências 

caberiam seguir também as políticas e diretrizes dos respectivos Conselhos Nacionais da 

área, normatizar e fiscalizar o respectivo setor, com exigências de controle de qualidade 

sobre os produtos. 

 

Essas autarquias especiais representariam um novo desenho institucional em que 

os agentes econômicos privados seriam regulados. Na sua consideração pelas agências, o 

cidadão não é reconhecido como um sujeito de direitos, com titularidades e garantias, 

mas como um consumidor. Para exercer algum direito, precisa pagar pelo serviço ou 

sofrer uma intercorrência da agência. Agências e empresas negociam preços entre si, 

algumas abrindo consultas ao público pela internet. Embora exista um programa de metas 

a ser cumprido pelas empresas reguladas, em função da expansão e da qualidade dos 

serviços, a elas não tem interessado atender aos mais pobres. A legislação manteve, no 

coração das agências, o contrato livre com as empresas, que por terem se tornado 

oligopólicas podem impor condições às agências segundo seus interesses (FALEIROS, 

2004). 
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O reordenamento estratégico do Estado estabeleceu um novo marco legal e 

jurídico para esse suporte à competitividade, de modo que o chefe do Poder Executivo 

não tem ingerência direta nas agências sem o poder de exonerar seus dirigentes ad nutum. 

O Poder Legislativo vê confrontado-se com outro poder normativo, mas pode interferir 

na criação, manutenção, extinção de agências e na elaboração de políticas para as áreas, 

assim como em certos mecanismos de controle das mesmas, como as audiências públicas 

(FALEIROS, 2004). 

  

A titulação “Agência Executiva” foi atribuída às autarquias e fundações públicas 

que realizam atividades exclusivas de Estado (BRESSER PEREIRA, 1998), sendo 

responsáveis pela implantação de políticas públicas por meio da prestação de serviços e 

execução de atividades de natureza estatal. Seguindo as diretrizes do Plano Diretor, criou-

se o Núcleo Estratégico, que concentra a formulação e avaliação das políticas públicas e 

delega sua implementação para as instituições descentralizadas da administração indireta, 

como as autarquias e fundações públicas (PAULA, 2005) 

 

As “atividades não-exclusivas” de Estado foram as consideradas de caráter 

competitivo, prestadas pelos setores público e/ou privado, surgindo um novo formato 

institucional: as organizações sociais, sucessoras das atividades decorrentes da extinção 

de uma entidade pública.  Com o advento do marco legal instituiu-se a organização civil 

de interesse público, ente oriundo da atividade sem fins econômicos, imbuída de prestar 

serviços públicos, em substituição na execução e apoio a um programa ou projeto de 

Estado.   

 

3.1.3. A Reforma em Pernambuco 

 

A Reforma e Modernização do Estado, entendidas aqui como um complexo 

processo de transição das estruturas políticas, econômicas e administrativa, pelo exposto, 

surgiu como tema central da agenda política mundial. Como já referido, esse processo 

teve sua origem quando o modelo de Estado estruturado pelos países desenvolvidos no 

pós-guerra entrou em crise no final  da  década  de  70. Até  então  o  referido  modelo  de  
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Estado, que primava por estar presente em todas as faces da vida social, contribuiu para 

modificar e desgastar significativamente suas relações com a sociedade civil e com suas 

instituições. 

 

A questão do repensar a dimensão e o direcionamento das ações públicas, passou 

a ter um lugar de destaque, visto que a sociedade organizada tomou consciência do seu 

papel, como agente indutor da Reforma do Estado. Pernambuco, como estado da 

federação, também procurou desenvolver todo um arcabouço normativo e doutrinário, 

visando alcançar os preceitos constitucionais de eficácia, eficiência e efetividade, 

disposto na Emenda Constitucional nº 19/99 e as demais legislações basilares do processo 

de reforma do Governo Federal.  

 

Para conduzir a Reforma em Pernambuco, foi criada a Comissão Diretora de 

Reforma do Estado, através do Decreto nº 21.287, de 05 de fevereiro de 1999, com a 

missão de coordenar o amplo processo de repensar e transformar a administração pública 

do Estado de Pernambuco, tornando-a capaz de enfrentar e resolver os grandes e 

permanentes desafios do crescimento com desenvolvimento, que resultassem em 

melhoria efetiva da qualidade de vida e do bem-estar social. 

 

O processo de modernização deu-se início com o estabelecimento das macro-

diretrizes da Reforma do Estado, através do seu Plano Diretor da Reforma do Estado, 

com base no Programa de Governo do então candidato eleito a Governador, Dr. Jarbas de 

Andrade  Vasconcelos, para  o  mandato d o  quadriênio  1999-2002. As  sementes  foram 

plantadas na 1ª Fase, ou seja, quando foram iniciadas as discussões acerca da crise do 

Estado, enveredando pelos planos jurídico-institucional, econômico, social e político.  

 

Centrando esforços na reconstrução do Estado, e de seu aparelho, estabeleceu-se a 

necessidade de combater diretamente as três dimensões, diagnosticadas, segundo os 

preceitos estabelecidos no PDRAE (1995), como os pilares da crise, estipulando-se as 

seguintes estratégias: (1) recuperando a poupança pública para superar o déficit fiscal e 

aumentar a  taxa d e  investimento  social; (2) redefinindo  as  formas  de  intervenção  do  
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Estado nos campos econômico e social, revendo, particularmente, suas funções e o seu 

tamanho; e (3) implantando um novo modelo de gestão pública como forma de desatar as 

amarras criadas pela administração burocrática.  

 

Buscando resgatar a capacidade de governança do Estado, o ajuste fiscal 

procurou, por meio do equilíbrio entre receita e despesa, imprimir qualidade à 

composição da despesa, isto é, aumentar a parcela de investimentos e diminuir àquelas 

parcelas destinadas a pessoal, dívida e custeio da administração. 

 

No que concerne aos modos de intervenção, procedimentos e funções do 

Governo, seu núcleo estratégico e executivo foram considerados, no PDRE, o 

redimensionamento da estrutura organizacional do aparelho do Estado, como também, os 

processos de privatização, terceirização e, em especial, de publicização. Este último 

correspondeu à transferência de serviços não-exclusivos do Estado para o setor público 

não-estatal – o chamado Terceiro Setor.  

 

E, com respeito ao modelo de gestão, procurou-se romper com regras, 

procedimentos, controles e normas gerais características predominantemente do modelo 

de administração pública burocrática, instituindo, em seu lugar, novas práticas gerenciais 

modernas, herdadas, em parte, da esfera privada, voltadas para a eficiência, a 

produtividade e a redução de custos, elegendo a avaliação de resultados e o atendimento 

prestativo e eficiente ao cidadão-usuário como critério definidor de desempenho.  

 

Algumas ações previstas no PDRE foram implementadas ao longo do 1º 

quadriênio de governo, tais como a criação do Programa Pernambucano de Modernização 

da Gestão Pública – PROGESTÃO, com o objetivo de trazer novas tecnologias 

gerenciais para modernizar as instituições públicas, visando estabelecer uma relação de 

complementaridade entre o sistema burocrático existente e o gerencial, em implantação.  

 

Dentro da visão moderna de orientação com foco no resultado e na busca de 

transparência na execução de suas atividades, proporcionando  condições  de  avaliação e  



                                                                                                              
                                                                48 

 

controle efetivo pela sociedade organizada, foi definido na Lei nº 11.629, de 28 de 

janeiro de 1999, um redesenho da estrutura do Estado, construindo uma forma de 

governar nos padrões da administração privada, mantendo o espírito social preservado, 

bem como introduzindo um novo modelo conceitual dos setores e formas de prestação 

dos serviços públicos.  

 

Nesse sentido, a mudança ocorreu em função das classes de atividades 

estratégicas, atividades exclusivas, atividades não-exclusivas e serviços públicos, tendo 

como principal diretriz a concentração direta do Estado nas atividades estratégicas e 

exclusivas, bem como a delegação das demais atividades e serviços, através de redes de 

governo com a sociedade e o mercado (PDRE-PE, 2000), qualificadas como 

Organizações Sociais - OS  ou Organizações Civis de Interesse Público - OSCIP, 

mantendo o Estado a obrigação de apoiar e supervisioná-las (Figura 1 (3)).  

 

Figura 1 (3) 
Atividades de Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Plano Diretor de Reforma do Estado, 2000,p. 25. 

ATIVIDADES 
EXCLUSIVAS 
DO ESTADO

ATIVIDADES 
NÃO 

EXCLUSIVAS

Agências 
Executivas 

Agências 
Reguladoras REDESENHO 

DO APARELHO 
DO ESTADO

Organizações 
Sociais 

SÃO DE INTERESSE PÚBLICO, MAS PODEM 
SER DELEGADAS OU PRODUZIDAS POR 
TERCEIROS COM O APOIO E SUPERVISÃO DO 
ESTADO

Educação, 
Saúde, 

Meio Ambiente, 
Desenvolvimento em Ciência e 

Tecnologia, etc.

PRESSUPÕEM O EXERCÍCIO DO PODER DO 
ESTADO DE REGULAMENTAR, FISCALIZAR E 
FOMENTAR

Arrecadação Tributária, 
Segurança Pública, Controle 
Ambiental, etc.



                                                                                                              
                                                                49 

 

Essa transformação trouxe conseqüência às suas instituições e entidades, 

principalmente no perfil e composição de sua força de trabalho. Como sustentáculos 

dessas intervenções novos instrumentos jurídico-legais foram instituídos, assegurando um 

grau efetivo de autonomia para a ação pública. Definiu-se responsabilidades por 

compromissos e controle de resultados com base na avaliação de desempenho, 

ultrapassando o foco estritamente legalista e burocrático que permeava a base da 

racionalidade administrativa estatal.  

 

Poderia argumentar que o nível estratégico obteve poder como resultado de 

reorganização na estrutura e um crescente  desempenho do papel ativo de formulador e 

regulador de políticas públicas, conforme a Figura 2 (3). 

 

Figura 2 (3) 

Funções de Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Plano Diretor de Reforma do Estado, 2000,p. 26. 
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atividades exclusivas, serviços não-exclusivos e serviços voltados para a produção para o 

mercado, permitindo assim visualizar, em um nível genérico, as linhas da transformação 

a serem realizadas, a seguir listadas: 

 

a) Atividades do Núcleo Estratégico de Governo 

 Definição e Coordenação da Execução das Políticas Públicas; 

 Planejamento e Coordenação da Estratégia de Governo; 

 Condução dos Assuntos de Estado; 

 Relacionamento e Integração com os Poderes Legislativo e Judiciário; 

 Gestão dos Efetivos de Pessoal; 

 Coordenação das Finanças e Gastos Públicos; 

 Avaliação dos Resultados do Estado 

 

b) Atividades Exclusivas de Estado 

 Defesa dos interesses do Estado; 

 Administração Tributária; 

 Controle Ambiental; 

 Vigilância Sanitária; 

 Segurança Pública; 

 Controle do Trânsito; 

 Regulação dos Serviços Públicos; 

 Controle do Registro de Comércio; 

 Controle de Pesos e Medidas 

 

c) Atividades Não-Exclusivas 

 Serviços de Educação; 

 Escolas; 

 Universidade; 

 Conservatório de Música; 

 Serviços de Saúde; 

 Hospitais; 
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 Postos de saúde; 

 Pesquisa Científica; 

 Desenvolvimento tecnológico; 

 Proteção e preservação do meio ambiente; 

 Cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

 Assistência social; 

 Segurança alimentar e nutricional; 

 Assistência à criança e ao adolescente; 

 Combate à pobreza e às desigualdades sociais; 

 Habitação popular; 

 Preservação da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos e de outros 

valores universais; 

 Assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; 

 Segurança penitenciária; 

 Abastecimento agrícola; 

 Produção de hemoderivados. 

 

d) Produção de Bens e Serviços para o Mercado 

 Distribuição de energia elétrica e alternativa; 

 Fornecimento de água e esgotamento sanitário; 

 Manutenção e melhoria de rodovias; 

 Terminais portuários e rodoviários; 

 Armazéns gerais; 

 Produção de medicamentos; 

 Incentivo ao turismo; 

 Serviços de informática e processamento de dados. 

 

Isso suscitou a questão da mudança de papel e de autonomia dos grupos 

profissionais, diante da crescente orientação para o gerencialismo e para o mercado, 

vistas como característica das reformas da nova administração pública (FERLIE et al, 

1996). 
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Considerando a natureza das atividades e funções e os tipos de organização 

mobilizáveis para sua execução, pode-se identificar no Quadro 1 (3), as configurações 

para a formação das redes de governo no quadro de sua organização e funcionamento 

(PDRE-PE, 2000): 

 

Quadro 1 (3) 

Organização e funcionamento das redes de governo 

ATIVIDADES EXCLUSIVAS NÃO-EXCLUSIVAS 
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Organização 
Social 
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Fonte: Plano Diretor de Reforma do Estado de Pernambuco. 2000, p. 28 

 

Concebido o modelo conceitual para a Reforma do Estado, foram estabelecidas 

diretrizes de ação para a modernização do aparelho do Estado, dentre as quais se 

ressaltam duas (PDRE-PE, 2000, p. 29): 

- ampliar a capacidade do Núcleo Estratégico de Governo, dotando-o das condições 
necessárias para elaboração, coordenação e acompanhamento das políticas públicas e 
para celebração e supervisão dos contratos de gestão com as Agências Executivas e as 
Organizações Sociais; 

- ampliar a integração das unidades do Núcleo Estratégico de Governo, através de 
reuniões sistemáticas de planejamento e avaliação de resultados das políticas públicas e 
das ações governamentais do Plano de Governo;  

 

Adotando essa linha de conduta, a administração pública possibilitou o 

desenvolvimento de ações  previstas  no  Plano de  Governo, que  proporcionassem  uma 

maior   unidade  na   execução  das   atividades   desempenhadas  pelos   vários  órgãos  e 



                                                                                                              
                                                                53 

entidades que compunham a estrutura básica organizacional. 

 

Para tanto, o Governo do Estado adotou algumas tecnologias de gestão, como 

diferencial para a obtenção de resultados nas organizações, tais como planejamento 

estratégico e a avaliação de desempenho da gestão, com base nos critérios de excelência 

da gestão, adotado pelo Programa de Qualidade no Serviço Público – PQSP7, bem como 

as perspectivas do Balanced Scorecard8, reconhecendo que parte dos problemas da 

administração pública estaria no domínio de uma concepção burocrática da gestão, que 

imponha uma visão fragmentada da suas unidades integrantes da estrutura básica, 

dificultando a otimização dos resultados setoriais, sem considerar o fenômeno sistêmico 

mais amplo da ação governamental.  

 

É interessante notar que, como participante desse processo, pôde-se perceber que 

todos os esforços foram concentrados na tentativa de dividir o Plano de Governo em 

metas setoriais, que, por sua vez, foram fragmentadas em metas departamentais, e assim 

sucessivamente, segundo o paradigma cartesiano (e também mecanicista) de dividir o 

todo em seus elementos mais simples, sob a suposição de que, se cada parte fizer a sua 

parte, o todo resultará satisfatório por esse somatório. 

 

Dessa forma, notou-se que ele contrariou frontalmente as condições necessárias 

ao funcionamento de um sistema amplo e complexo como o da execução das ações de 

governo, cujas partes deveram interagir continuamente entre si e com as entidades e 

órgãos da sociedade e do mercado, o conjunto resultando dessa dinâmica de interações e, 

não, da soma de seus componentes. Isto, porque nenhum comportamento em um sistema 

constitui um fato isolável, produzindo, pelo contrário, efeitos em cadeia, muitas vezes 

contrários aos propósitos mais gerais inicialmente pretendidos. 

 

Segundo Maximiano  (1997), o  enfoque sistêmico  está  no administrador oferecer 

 
                                        
7 O Programa de Qualidade no Serviço Público – PQSP, coordenado pelo Ministério de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, tem o objetivo de introduzir tecnologias de gestão na administração pública. Instruções 
para Candidatura ao PQGF - Ciclo 2004, p. 03, editado pelo MPOG-PQSP. 
8 Balanced Scorecard modelo de aferição do desempenho da gestão, desenvolvido na Universidade de 
Harvard, pelos economistas Kaplan e Norton (1997). 
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uma visão integrada das organizações e do processo administrativo, e uma ferramenta 

para organizar sistemas que produzam resultados. 

 

Possibilitar uma gestão integrada, articulada, descentralizada, regionalizada e 

continuamente ajustada às rápidas transformações dos cenários, passou a ser o grande 

desafio do Governo do Estado, qual seja o de encontrar um modelo que fosse capaz de 

representar essa dinâmica sistêmica, em que o todo e partes se articulam, modificam seus 

comportamentos em função das mais diversas reações. 

 

Para isso foi preciso focar o modelo de gestão para a criação de um ambiente de 

gerenciamento da ação governamental, mediante “feed-back”, aprendizado e foco em 

resultados, formado em níveis e fóruns sucessivos conforme a Figura 3 (3). 

Figura 3 (3) 

Gerenciamento da ação governamental - “feed-back” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Plano Diretor de Reforma do Estado de Pernambuco, 2000, p. 32 
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O gerenciamento a ser efetivado em cada um dos níveis acima envolveu as 

dimensões de planejamento, ação e acompanhamento dos resultados, aprimorando, assim, 

a capacidade de governo em termos de executar as atividades que lhes fossem peculiares. 

 

Para tanto, foram estabelecidos indicadores, gerais e específicos, que 

possibilitaram medir e comparar, mediante planejamento, e avaliação a transformação 

produzida pelas ações na realidade, permitindo analisar cada fase, e aprender tanto sobre 

as mudanças externas que estejam afetando os resultados, quanto sobre as próprias 

deficiências da ação, levando a mudanças nos planos e nas formas de agir. 

 

Como meio de alcançar o seu objetivo, o Governo do Estado, com base no que 

determina o Plano Diretor de Reforma do Estado (PDRE-PE, 2000), adotou um processo 

geral de gestão a ser observado: 

 

1) Instituiu um ambiente para o gerenciamento governamental, como um espaço 

estruturado em que se pudesse produzir e tratar os planos, as informações de “feed-back”, 

de modo a aprender com os erros e acertos do que previamente foi planejamento e das 

ações, compartilhando as experiências positivas e negativas, criando assim, de modo 

contínuo, novas formas de pensar e de conduzir a ação tendo em vista os resultados 

pretendidos; 

 

2) Definiu indicadores para acompanhamento dos resultados da gestão, os quais 

deveriam ser gerais, para o governo como um todo, para as grandes áreas de governo e 

para as diversas áreas setoriais; 

 

3) O Plano de Governo foi desmembrado em Programas e Projetos, e estabeleceu 

a rede de responsabilidade pela execução, sabendo-se, de antemão, que as ações que 

deveriam ser implementadas nos níveis das unidades executivas e através de instâncias 

delegadas, como as Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público. Ficou estabelecido que, em se tratando de ações pontuais,  com prazo e  
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objetivos determinados, seriam criados projetos multissetoriais, preferencialmente,  

nomeando um coordenador ou gerente, visando a integrar competências correlacionadas, 

sem perder a visão do todo e de como se dá a contribuição das partes, sendo considerado 

articulador das atividades de governo. 

 

Assim, a criação de um ambiente com as características propícias para 

desenvolvimento do modelo proposto foi fundamental, sendo estruturado com base num 

sistema institucional, responsável por articular e organizar as diversas atividades e ações 

de governo. O sistema pode ser expresso em um fluxo de decisão, articulação e 

informação entre as instâncias e instituições, integrando colegiados deliberativos e órgãos 

executivos.  

 

No segundo governo Jarbas Vasconcelos, quadriênio 2003-2006, foi dada 

continuidade às mudanças anteriormente iniciadas, como o advento da Lei Complementar 

nº 049, de 31 de janeiro de 2003, de modo a implementar novas diretrizes e ações 

complementares às que integraram o PDRE, sabendo-se que um ambiente propício à 

construção de um novo modelo de estrutura organizacional estava preparado, e que 

constituía em um meio para o alcance das estratégias e diretrizes de governo. 

 

O programa de governo elaborado para o Estado de Pernambuco, que definiu sua 

estratégia, baseou-se numa visão e modelo de áreas de atuação governamental, 

constituindo um pólo de gestão e execução de políticas publicas (gestão pública) 

direcionadas e relacionadas com o Gente (indivíduos e sociedade), Espaço (área 

geográfica e recursos físicos), Conhecimento (domínio das competências e habilidades) e 

Economia (relações de produção e consumo), visando a criação e ao desenvolvimento de 

ambiente adequado a geração do bem-estar social, que pode ser representado na forma 

indicada na Figura 4 (3) a seguir: 
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Figura 4 (3) 

Visão e modelo de áreas de atuação governamental 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Reestruturação e Modernização  do Aparelho do Estado em Pernambuco, 2003,p.07. 

 

A Estratégia de desenvolvimento do Governo foi determinada, em cada época, 

pelas condições objetivas da sociedade, isto é, retratando suas necessidades e anseios, 

bem como pelas condições ambientais em que a mesma se encontrava inserida, dentre 

elas as condições econômicas, nacionais e internacionais. 

 

No próximo Capítulo, trata-se da fundamentação teórico-conceitual que embasa as 

estruturas organizacionais, com a visão dos autores clássicos e as novas configurações 

organizacionais, de modo atento ao ambiente, às mudanças tecnológicas, às 

transformações dos processos. 

Gestão 
Pública 

CONHECIMENTO GENTE 

ECONOMIAESPAÇO 



                                                                                                              
                                                                58 

 

Capitulo 4 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

 

 

4.1. Estrutura Organizacional 

 

A crise da administração pública burocrática e sua transformação em 

administração pública gerencial foram alvo de vários autores, tais como Osborne e 

Gaebler (1995), Abrucio (1997), Rezende (2004), Kettl (1994), e em especial, com 

relação à crise brasileira se pode citar Bresser Pereira (1987), como coordenador do 

processo de Reforma do Estado a nível federal, e Beltrão (1967), como precursor da 

administração pública voltada para o cidadão.  

 

O quadro de crise do Estado, pela sua profundidade, ensejava repensar o seu papel 

e buscar respostas, imediatas e inovadoras, ao grande desafio de emoldurar sua 

reconstrução, que atenda aos anseios da sociedade dos tempos modernos (BRESSER 

PEREIRA, 1998). 

 

Foi um momento em que, a partir da redefinição do seu papel, o Estado deixar de 

ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social, pela via da produção 

de bens e serviços, para se adequar a uma nova função de “Estado gerencial” 9. Assim, a 

Reforma do Estado priorizou a transferência para o setor privado das atividades que 

podiam ser controladas pelo mercado, o que através da liberalização comercial, passaria a 

ter mais liberdade de ação, com o abandono da estratégia protecionista de substituição 

das importações. 

 

Para Bresser Pereira (2001, p. 22), o Estado gerencial vai “além de criar agências 

reguladoras: é também o Estado democrático e eficiente que financia, a fundo perdido, os  

                                        
9 Osborne e Gaebler (1995). 



                                                                                                              
                                                                59 

 

serviços sociais e a pesquisa científica e age como capacitador (enabler) da 

competitividade das empresas privadas”. 

 

Na busca de encontrar respostas que amenizassem as necessidades da crise 

instalada, a mudança organizacional contribuiu para o surgimento e implantação de novos 

estilos de reorganização da administração pública. No entanto, os estudos e conceitos 

clássicos fazem referência ao setor produtivo, ou seja, à iniciativa privada, sendo 

necessário a adaptação para utilização pelo setor público. 

 

A conceituação clássica identificada por Dewes (2004), de que a organização 

começa quase sempre quando uma pessoa necessita de mais alguém para fazer alguma 

coisa. Pode ser o cultivo de um alimento –– uma plantação de morangos, ou uma fábrica 

de cerveja, uma transportadora, um armazém de secos e molhados, não importa a sua área 

de atuação. Em qualquer destes casos, a organização se faz presente. Na produção 

primária, na indústria de transformação, no comércio, e na prestação de serviços, 

inclusive o público, foco deste estudo. 

 

Weber, o criador do modelo burocrático, tão acusado por conceber uma 

organização fria, impessoal e hierarquizada preocupou-se, sobretudo, com a justiça no 

tratamento aos empregados e com a eficiência nos processos de produção e sempre 

alertou no sentido de que cuidassem para que o trabalho numa burocracia não se tornasse 

tão simples e pouco exigente, a ponto de gerar insatisfação nos trabalhadores. (DEWES, 

2004) 

 

As contribuições dos teóricos da administração clássica continuam atuais e, até 

prova em contrário, de extrema utilidade e inestimável valor intrínseco. Como reconhece 

Wood (2000, p. 121), ao referir-se aos diversos tipos de organização emergentes nas duas 

últimas décadas: “o sabor de novidade que alguns desses tipos apresentam esconde o fato 

de que algumas dimensões básicas – por exemplo: estrutura, processos e forma de divisão 

e coordenação do trabalho – se mantêm as mesmas”. Na direção semelhante, Quinn, 

Anderson e Finkelstein (2001, p. 158) argumentam que a burocracia não  vai  desaparecer  
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e a hierarquia, em seu sentido mais amplo – sistemas consistindo de sub-assembleias 

inter-relacionadas de forma estável – continuará a ser o modo dominante de organizar. 

 

Partilhar da visão dos autores clássicos se faz necessário diante das novas 

configurações organizacionais, sem deixar de lado as novas visões, de modo atento ao 

ambiente, às mudanças tecnológicas, às transformações dos processos produtivos, à 

evolução histórica da sociedade e do ser humano, sem desprezar os elementos básicos 

presentes em qualquer organização. São esses aspectos,  a partir das idéias de Wood 

(2000) foi elaborado o Quadro 1 (4) resumo, apresentado abaixo:  

 

Quadro 1 (4) 
 

Tipos Ideais em Estudos Organizacionais 
 

Modelo Configuração 
Organizacional 

Imagem Características 

Clássico/ 
Burocracia 

Organização Linear 
Funcional 
“Staff” 
Comissões 
Organização Maquinal 

Máquina Estrutura bem delineada 
Divisão rígida do trabalho 
Decisões centralizadas 
Formalização de regras e 
procedimentos 
 

Intermédio Matricial 
Célula de Produção 
Organização Profissional 
Organização Diversificada 

Planta Estrutura bem delineada 
Divisão ampliada do trabalho 
Decisões parcialmente 
descentralizadas 
Formalização de regras e 
procedimentos 
Aberta ao ambiente 
 

Orgânico Organização 
Empreendedora 
Organização Inovadora 
Organização por Projetos 
 
 

Organismo 
 
 

Estrutura flexível 
Uso intensivo de grupos de 
trabalho 
Decisões descentralizadas 
Regras e procedimentos informais 
Integração com fornecedores e 
clientes 
Aberta ao ambiente 
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Conhecimento Empresa de Conhecimento 

Intensivo 
Organização Inteligente 

Cérebro Estrutura flexível 
Uso intensivo de grupos de 
trabalho 
Decisões seletivamente 
descentralizadas 
Formalização de regras e 
procedimentos 
Foco na adaptação e no 
aprendizado organizacional 
Gerenciamento do conhecimento 
como recurso-chave 
Aberta ao ambiente 

Virtual Organização em Rede Teia Estrutura mutável 
Uso intensivo de grupos de 
trabalho 
Decisões descentralizadas 
Formalização de regras e 
procedimentos 
Ausência quase total de fronteiras 
Uso maciço de tecnologia da 
informação 
Aberta ao ambiente 
 

“Persona” Organização Missionária 
Organização Política 
Organização Dramática 
Organização Espetacular 

Máscara Estrutura varia entre bem definida 
e nenhuma 
Divisão flexível do trabalho 
Decisões ora centralizadas, ora 
descentralizadas. 
Regras e procedimentos informais 
Emoções regem o comportamento 
Culto aos líderes/narcisismo 
Alta intensidade simbólica e de 
gerenciamento da impressão 

Fonte: Dewes (2004, p 25) 
 

Como é sabido, uma organização é composta de pessoas que se relacionam para 

fazer algo. O que ela faz não poderia ser feito por uma só pessoa e, para fazê-lo, as 

pessoas precisam interagir. Isto significa dizer que a organização nasce da necessidade de 

cooperação entre as pessoas. Mas, como nos lembra Hall (1984), as pessoas dentro das 

organizações não estão simplesmente em contato casual. As formas e os objetivos da 

cooperação são, em grande parte, reguladas e controladas pela organização.  “A idéia de 

ordem diferencia as organizações de outras entidades sociais. Os padrões de interação 

não surgem simplesmente: uma estruturação da interação é imposta pela própria 

organização” (HALL, 1984, p. 20).  Assim, a organização ensina e persuade o seu 

pessoal a se comportar de acordo com as exigências de suas funções. Mas não podemos 

ignorar que os indivíduos e  os  grupos, dentro  da  organização  agem  também  seguindo  
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seus próprios critérios e que os complexos padrões de interação, impostos pela 

organização e pelos seus membros, configuram a sua dinâmica interna e tornando, mais 

fascinantes os estudos organizacionais. 

 

A organização possui também os seus espaços limítrofes, embora nem sempre 

nítidas e impermeáveis. Mais do que um território físico, ela ocupa um espaço social que, 

por vezes, se expande e, por outras, se contrai.  

 

A idéia de fronteiras pressupõe que a organização está inserida em um ambiente 

que afeta a sua existência e isto deve ser levado em conta também em qualquer estudo 

organizacional. 

 

Com estas observações se pode buscar uma definição de organização que 

incorpore os elementos enunciados até aqui. Dentre as várias existentes na literatura, 

encontramos aquela proposta por Hall (1984), a qual estabelece que uma organização “é 

uma coletividade com uma fronteira relativamente identificável, uma ordem normativa, 

escalas de autoridade, sistemas de comunicações e sistemas de coordenação de afiliação: 

essa coletividade existe numa base relativamente contínua em um ambiente e se engaja 

em atividades que estão relacionadas, usualmente, com um conjunto de objetivos” 

(HALL, 1984, p. 23). As organizações, segundo Hall (1984), são entidades complexas 

que contêm uma série de elementos e são afetadas por muitos fatores diversificados. 

 

Na tentativa de tornar um pouco mais simples o que é naturalmente complexo, 

vale ressaltar que a organização é uma entidade social dirigida com um propósito e que 

possui algumas características: além de sua Missão, ela contém uma Estrutura para 

desempenhar suas funções, uma Dinâmica Interna e o Ambiente que a cerca. 

 

Em casos extremos certas organizações existem, até mesmo, sem uma missão 

definida. Entretanto, a missão claramente definida vale como princípio organizador que 

dá sentido e direção à organização, agregando significado e valor às vidas daqueles que 

participam da empresa (ALBRECHT, 1995). Kotler (1992 p. 68) ensina  que  a  definição  
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da missão deve enfatizar as políticas básicas da empresa, que são uma orientação de 

como os seus membros devem lidar com os clientes, fornecedores, distribuidores, 

concorrentes e outros tipos. Além do mais, lembra aquele autor, as políticas orientam a 

atuação individual e fazem com que a empresa trabalhe de modo consciente e integrado. 

Moraes (2003) observa que a missão deve ser desafiadora, expressar os valores e 

princípios da empresa, que seja realista, compreensível e empreendedora. 

 

Para cumprir sua missão, a organização necessita arranjar os meios necessários. A 

estrutura organizacional é a base sobre a qual são assentados os meios destinados a 

estabelecer os modos de organizar o trabalho, coordená-lo e controlá-lo. Estrutura 

organizacional, segundo Kwasnicka (1995, p. 294), “é a forma de definir as unidades de 

trabalho individual ou coletivo que, coordenados por meio de uma rede de relações de 

comando dispostas hierarquicamente, convergem para uma realização da missão e dos 

objetivos específicos”.  

 

Como é sabido, a organização surge porque o trabalho a ser feito não pode ser 

executado por uma única pessoa. Daí, então, a necessidade de dividi-lo entre um grupo. A 

divisão do trabalho faz parte da natureza de toda organização. Ela fraciona a organização 

em unidades que vão se diferenciando entre si, resultando num sistema composto de 

diversas partes. 

 

O esforço desenvolvido para que as atividades realizadas em cada parte se 

complementem, é conhecido por coordenação. Todas as atividades compõem um 

conjunto logicamente harmônico e integrado (HALL, 1984). 

 

A coordenação é feita para assegurar a necessária integração organizacional, mas, 

para conhecermos os resultados do esforço integrador, é fundamental captar e interpretar 

corretamente as informações obtidas através dos mecanismos de Controle. A 

coordenação e o controle são duas funções da administração de uma organização (DAFT, 

2001). Estas funções aparecem no momento em que o trabalho está organizado. 

Organizar o trabalho significa, de um modo simples, subdividi-lo  em  partes, conforme  a 
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sua natureza e os objetivos da organização. 

 

A função de escolha dos objetivos, diretrizes, programas e a definição de recursos 

para atingi-los é chamada de planejamento. Como é sabido, o planejamento, a 

organização, a coordenação e o controle são funções essenciais da administração 

(CORADI, 1985). 

 

Seguindo então os princípios gerais clássicos da administração, as organizações 

podem ser estruturadas de acordo com a natureza do trabalho e com interesses ou 

necessidades específicas dos administradores em determinadas situações. Existem 

organizações cuja estrutura é do tipo Linear. Nelas os subordinados recebem ordens de 

um único superior, sobre todos os assuntos, conforme a Figura 1 (4) aparece o 

organograma de uma organização de estrutura linear. O organograma é um instrumento 

gráfico que representa a estrutura organizacional da empresa (COLENGHI, 1997). O 

organograma tem muitas utilidades e a principal dela é a de servir “como um meio de 

comunicação discreta e inconteste para mostrar às pessoas como se posicionam na 

empresa, a quem estão subordinadas e quais são os fluxos de mando e responsabilidade” 

(RICHERS, 1986, p. 77).  

Figura 1 (4) 

Estrutura Linear 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Dewes (2004, p. 06) 
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Na organização do tipo Funcional, os subordinados passam a receber ordens de 

vários chefes, mas só sobre o seu campo específico. A autoridade baseia-se, neste caso, 

na especialização. Aquele que melhor dominar o assunto em questão, dará a voz de 

comando. No organograma a seguir, Figura 2 (4) a subordinação linear é representada 

pela ligação em linha contínua e a funcional aparece pontilhada. 

 

Figura 2 (4) 

Estrutura Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dewes (2004, p. 07) 
 

Organizar o trabalho tendo como critério decisivo o processo envolvido na 

execução de atividades que exigem a aplicação de conhecimentos e tecnologias 

semelhantes é, hoje, um projeto de reestruturação organizacional comum a muitas 

organizações. A criação de células, que levam cada trabalhador a executar múltiplas 

funções dentro de um mesmo processo é uma destas formas de reunir e agrupar 

atividades que vem proporcionando resultados compensadores para muitas empresas 

assim organizadas. 

 

Mas a busca da melhor estrutura transcende o simples formato anatômico da 

organização, já que este, embora muito importante, constitui-se apenas em uma das 

dimensões básicas da organização. Para dar conta da dinâmica extremamente complexa  
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da vida organizacional, os estudiosos preferem focalizá-la em perspectivas mais 

abrangentes, que também considerem outras dimensões. Uma forma de atender a esta 

necessidade é olhar a organização através da categorização em tipos, cujo enquadramento 

é feito a partir de combinações de dimensões e características específicas.  

 

As análises e discussões mais antigas dão-se em torno de dois tipos de 

organização: a burocrática ou mecanicista e a orgânica. Quando ocorre a combinação da 

padronização de processos de trabalho com a formalização e a especialização, estamos 

diante de uma organização burocrática. A burocracia é inspirada no modelo desenvolvido 

por Max Weber (1864-1920), sendo um tipo de organização que governa o 

comportamento de seus membros através de regras e regulamentos explícitos.  

 

Weber acreditava que as grandes organizações deveriam ser baseadas na 

autoridade legal, na lógica e na ordem. Na sua época, provavelmente mais do que hoje, as 

organizações eram freqüentemente desorganizadas e ineficientes. Na sua visão, uma 

estrutura organizacional deveria ser racional e obediente aos princípios de divisão do 

trabalho, através dos quais cada função exige um conjunto específico de habilidades por 

parte de quem a executa, significando também que ninguém na organização faz todo o 

trabalho e cada um pode se tornar bastante eficiente, porque tem um conjunto limitado de 

tarefas para aprimorar continuamente. (DEWES, 2004, p. 07) 

 

Além disto, cada pessoa deve praticar a delegação de autoridade. A autoridade é 

distribuída numa hierarquia na qual somente certas pessoas podem emitir ordens. As 

pessoas que recebem autoridade para fazer qualquer coisa que seu trabalho exige, serão 

responsáveis pelas tarefas e funções sobre as quais têm autonomia. Wagner III (2000, p. 

313) manifesta que a opção de enfatizar a padronização como meio básico de 

coordenação é a opção de criar uma organização burocrática. Em contraste, argumenta 

este autor, que a escolha de dar ênfase básica em outros meios de coordenação também é 

a escolha de minimizar a presença da burocracia. 
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Na organização orgânica, os procedimentos são mínimos e pouco formalizados. A 

coordenação é, também, informal e os controles, quando usados, tendem a apoiar a 

valorização do trabalho grupal. Como este modelo considera a organização na relação 

com o seu meio, ela é mais flexível e ágil para responder às demandas externas.  

 

Entre estes dois tipos extremos de organização existe uma linha contínua de 

estruturas possíveis, cada uma delas baseada em configurações distintas, podendo 

apresentar mais características burocráticas ou mais orgânicas. Mas, mesmo com a ampla 

gama de possibilidades estruturais, a pergunta sobre a melhor maneira de estruturar uma 

organização permanece. Esta pergunta é antiga e muitas foram às tentativas de respondê-

la. Certas ou erradas, as respostas geralmente se inspiravam em duas abordagens 

tradicionais, sintetizadas por Minztberg (2001). De um lado, tem-se a abordagem da 

“melhor maneira”, tal como proposta pelos clássicos da administração, e do outro a 

abordagem “vai depender de”, oferecida pelos estudiosos da “teoria da contingência”, 

segunda a qual, a estrutura deve refletir a situação da organização, seu tamanho, seus 

objetivos, sua tecnologia e o mercado no qual ela opera, se é muito instável, competitivo 

e imprevisível. 

 

Mintzberg (2001) contrapõe a estas duas abordagens uma terceira, que chamou de 

“configuração” porque os elementos da estrutura organizacional a serem juntados devem 

ser configurados de maneira lógica, em grupos internos consistentes. Para tanto, indica 

cinco partes básicas da organização: a) cúpula, onde se inclui a estrutura de governança 

coorporativa (poder decisório); b) núcleo operacional, o espaço onde os processos de 

trabalho finalísticos operan para produzir resultados (atividade-fim); c) suporte 

administrativo, onde se situam os processos de gestão de insumos (atividade-meio); d) 

suporte técnico-corporativo, onde se incluem os processos de definição de requisitos 

técnicos; e e) linha intermediária, a estrutura de coordenação que deve proporcionar 

integração horizontal (entre os processos finalísticos e os de suporte) e vertical (entre o 

nível operacional, finalístico, de suporte e a cúpula). Segundo Martins (2006, p. 2), as 

estruturas organizacionais de governos possuem, nesse sentido, uma dimensão 

macrogovernamental  (estrutura  de  governo)  e  uma  dimensão  microgovernamental, a  
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estrutura das distintas organizações que formam o governo como um todo, conforme o  

Quadro 2 (4). 

 

Quadro 2 (4) 

Elementos da Estrutura nas Dimensões Macro e Microgovernamentais 
 MACROGOVERNAMENTAL MICROGOVERNAMENTAL 

CÚPULA 
Executivo principal e 1º escalão de 

governo 

Dirigente máximo e corpo diretivo 

da organizações governamentais 

NÚCLEO 

OPERACIONAL 

Organizações envolvidas na 

implementação das políticas públicas 

finalísticas 

Unidades operacionais finalísticas 

SUPORTE 

ADMINISTRATIVO 

Áreas de gestão dos sistemas 

administrativos centrais (orçamento, 

finanças, recursos humanos, tecnologia 

da informação, etc) 

Área-meio (orçamento, finanças, 

recursos humanos, tecnologia da 

informação, etc) 

SUPORTE TÉCNICO 

Área de planejamento, modernização, 

jurídica  e de controle. Assessorias do 

executivo principal 

Área de planejamento, 

modernização, jurídica  e de 

controle. Assessorias do executivo 

principal 

LINHA 

INTERMEDIÁRIA 

Área ou mecanismos de coordenação 

macrogovernamental. Dirigentes das 

organizações governamentais 

Posições de gerência intermediária 

nas organizações governamentais 

Fonte: Martins (2006, p. 2) 

 

Martins (2006, p. 2) permanece com a “pergunta sobre a melhor desenho de 

estrutura governamental? As respostas sucintas assim se desdobram: a) não há um único 

melhor desenho, as opções de desenho são sempre específicas e contingenciais (distintas 

configurações de blocos estruturais segundo os tipos e contextos das organizações) e as 

estruturas são dinâmicas e mudam, em maior ou menor extensão, em função de 

determinantes internos e externos (demandas, tecnologias etc); b) a escolha dos desenhos 

organizacionais não é puramente racional. Há, com efeito, funções simbólicas 

(modismos, rituais e cerimônias) e limitações à racionalidade (jogos de poder, 

determinantes políticos externos, perfis e preferências pessoais etc); e, sobretudo, c) o 

melhor desenho é aquele que melhor realiza a estratégia.” 
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Mintzberg (2001) alinha os mecanismos básicos de coordenação, os quais 

compreendem o ajuste mútuo, que se dá pelos simples processo de comunicação informal 

como acontece. A supervisão direta, quando é necessário que alguém coordene um grupo 

de trabalho e a padronização, quando as pessoas fazem conforme as especificações dos 

processos ou de como deve ser feito um trabalho, dos produtos, isto é o que se espera 

como resultado do trabalho e das habilidades que devem ser aplicadas na realização do 

trabalho.  

 

Mesmo que um ou outro mecanismo de coordenação se torne mais praticado, 

Mintzberg (2001) alerta que nenhuma organização pode depender de apenas um desses 

mecanismos; todos eles serão encontrados em qualquer organização. Adverte também 

que se uma organização não utilizar nenhum deles, haverá um vácuo de poder que a 

tornará mais politizada em razão da competição que se instalará no seu interior, entre as 

diversas pessoas, na busca de maior poder. 

 

Com as partes básicas da organização e os mecanismos de coordenação, 

Mintzberg (2001) junta os tipos básicos de descentralização que se refere à difusão do 

poder de tomada de decisões. Se o poder reside em um único ponto da organização sua 

estrutura é centralizada, se for disperso entre muitos indivíduos será descentralizada.  

 

A descentralização poderá ser vertical, isto é, o poder distribuído entre a linha 

intermediária constituída pelas gerências ou horizontal, quando o poder é disperso fora da 

linha hierárquica para os não-gerentes, incluindo operadores, técnicos e pessoal de 

suporte. Mintzberg (2001) distingue também a descentralização seletiva, qual seja, a 

dispersão do poder sobre várias decisões para diferentes lugares na organização e a 

descentralização paralela, onde o poder de várias decisões é confiado ao mesmo lugar. 

 

Modelos mecanicistas ou orgânicos não são bons nem maus a priori, sua 

adequação é sempre contingente, embora todas as organizações tenham traços de ambos, 

formando, para usar a expressão de Hock (2000), um conjunto caórdico, como elementos 

da ordem e controle mecanicistas e da anarquia caótica orgânica. Estes balizamentos se  
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aplicam aos governos em ambas perspectivas, macro e microgovernamentais. Ressalta 

Martins (2006, p. 3), em todo o caso, que é possível identificar movimentos e tendências 

mais específicas do design organizacional/governamental contemporâneo a partir destes 

balizamentos, e contrastá-los com o quadro factual verificado em geral nos estados, 

conforme expressos no Quadro 3 (4). 

 

Quadro 3 (4) 

Movimento e Tendências Versus quadro Factual do Desenho Governamental 
 MOVIMENTOS E TENDÊNCIAS QUADRO FACTUAL 

CÚPULA, LINHA 

INTERMEDIÁRIA 

E SUPORTE 

TÉCNICO 

• Mais estável, com domínios 
institucionais das políticas públicas 
bem demarcados; 

• Baixa rotatividade de altos dirigentes;
• Linha intermediária mínima e com o 

mínimo de níveis hierárquicos; 
• Relação predominantemente 

contratual com a base operacional 
baseada em resultados. 

 
• Poucas e enxutas unidades de suporte 

técnico/assessorias; 
 
• Intensa articulação com segmentos 

externos portadores de interesse e 
apoiadores dos processos de 
formulação e supervisão.  

• Mais instável (reorganizações 
políticas e fiscais) 

 
• Alta rotatividade de altos 

dirigentes; 
• Linha intermediária verticalizada 

com vários níveis hierárquicos; 
• Relação hierárquica de 

supervisão e tutela com a base 
operacional mais pautada pelo 
refluxo de problemas 
operacionais; 

• Unidades de suporte 
técnico/assessorias excessivas e 
superdimensionadas; 

• Baixa articulação com 
segmentos externos portadores 
de interesse e apoiadores dos 
processos de formulação e 
supervisão de políticas 

BASE 

OPERACIONAL E 

SUPORTE 

ADMINISTRATIVO 

• Alta flexibilidade (autonomia 
decisória e operacional) para 
incorporar rapidamente novas 
demandas e tecnologias; 

• Regionalização e descentralização. 
 
• Alta permeabilidade e transparência 

perante o beneficiário e instituições 
de controle. 

 
• Alta capacidade relacional para 

formação de parcerias e integração de 
redes mais ou menos instáveis; 

• Prestação centralizada de serviços 
administrativos para as áreas fins 
(liberando-as para suas agendas 
finalísticas); 

• Terceirização de funções auxiliares. 

• Rigidez estrutural (padronização, 
concentração e centralização) 

 
• Opacidade e insulamento perante 

beneficiários, exceto avanços no 
atendimento e TI; 

• Baixa capacidade relacional, 
modelos de parcerias instáveis 
ou burocratizados (muitos 
modelos e pouca implementação 
e redes insipientes) 

• Sistemas administrativos 
centralizados e serviços 
descentralizados que drenam 
energia das áreas finalísticas; 

• Terceirização de funções 
auxiliares 

Fonte: MARTINS (2006, p. 4) 
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Morgan (1996, p 32) afirma que essa abordagem tem como ponto inicial 

“...mostrar que a organização eficaz depende do desenvolvimento de um conjunto coeso 

de relações entre planejamento da estrutura, a idade, o tamanho, a tecnologia da empresa 

e as condições existentes no ramo industrial no qual se acha operando”. Para Hall (1984, 

p. 31), “Essa é uma abordagem multifacetada, predominantemente baseada nos modos 

como as organizações se estruturam para fazer face às várias contingências que 

enfrentam”.  

 

Para Daft (1999, p. 153) a estrutura deve realizar dois eventos para a organização, 

deve proporcionar uma base de responsabilidades, subordinações e agrupamentos e 

também mecanismos de ligação e coordenação de elementos organizacionais num 

conjunto coerente. A estrutura da organização pode ser desenhada para proporcionar elos 

de informações verticais e horizontais embasados no processamento de informações, 

considerando aspectos relevantes determinados por causa de um ambiente incerto, da 

tecnologia, do tamanho, da estratégia e das metas.  

 

Os três componentes principais para definição da estrutura de uma organização, 

segundo Daft (1999, p. 133) são: 1) indica as subordinações, inclusive o número de níveis 

da hierarquia e a abrangência de controle; 2) identifica o agrupamento de pessoas em 

departamentos e de departamentos na composição da organização; e 3) inclui o projeto de 

sistemas para garantir comunicações eficazes, coordenação e integração do esforço entre 

departamentos. 

 

Esses três elementos referem-se aos aspectos verticais e horizontais da 

organização, considerando que o desenho estrutural é influenciado pelo ambiente, pelas 

metas, pela tecnologia e pelo tamanho (DAFT,1999).  

 

Entretanto cada variável influi para o desenho estrutural adequado. Além disso, o 

ambiente, a tecnologia, as metas e o tamanho também podem influenciar mutuamente. Os 

processos humanos, como a liderança e a cultura, dentro da organização também têm 

influência na estrutura (DAFT 1999) 
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A estrutura deve ser projetada com a intenção de facilitar a comunicações entre 

funcionários e departamentos de forma adequada à execução da atividade desempenhada. 

Daft (1999) define ligação como a extensão das comunicações e da coordenação entre os 

elementos organizacionais. As ligações verticais são usadas para coordenar atividades 

entre os níveis mais elevados e mais baixos de uma organização, devendo usar alguma 

variedade de dispositivos estruturais para obter a ligação vertical, incluindo referências 

hierárquicas, normas e procedimentos, planos e tabelas, posições e níveis acrescentados à 

hierarquia e sistemas formais de informações gerenciais. 

 

Daft (1999), ainda, conceitua os dispositivos de ligações verticais e horizontais de 

informações, que são: 

 

1º) Referência Hierárquica – a hierarquia ou cadeia de comando, representada 

pelas linhas verticais. Surgindo um problema que um determinado nível não 

consiga resolver, este poderá repassar para o nível superior seguinte da 

hierarquia. As linhas do organograma funcionam como canais de 

comunicações. 

2º) Normas e Planos – as normas fornecem uma fonte padronizada de informações 

que possibilitam coordenação sem precisar a comunicação direta com o 

gerente, sendo que os planos fornecem informações permanentes para a 

organização. São utilizados quando problemas e decisões tornam-se 

rotineiras. 

3º) Acrescentar Posições à Hierarquia – quando ocorrem muitos problemas, o 

planejamento e a referência hierárquica podem sofrer uma sobrecarga em um 

determinado nível. Em organizações que crescem ou se modificam, podendo 

ser necessárias ligações verticais, uma técnica utilizada é o acréscimo de 

posição à hierarquia vertical, seja em nível superior ou inferior de autoridade. 

Essas posições reduzem a esfera do controle e possibilitam comunicações e 

controle mais rígidos. 

4º) Sistemas de Informações Verticais – constituem outra estratégia para aumentar 

a capacidade   de   informações   verticais,  incluem    relatórios    periódicos,  
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informações e comunicações distribuídas para os gerentes. Os sistemas de 

informação tornam mais eficientes as comunicações que sobem e descem a 

hierarquia. 

 

Os mecanismos estruturais, segundo Daft (1999), podem ser usados para obter 

ligação e coordenação verticais como podem ser vistos na Figura 3 (4), representam 

alternativas que os gerentes podem utilizar no projeto de organização, dependendo do 

volume de coordenação necessária na organização, podendo ser usado em alguns 

mecanismos de ligação. 

Figura 3 (4) 

Degraus dos Mecanismos de Ligações e Coordenações Verticais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Daft, 1999,  p 136.   

 

 

As comunicações horizontais superam as barreiras entre departamentos e 

proporcionam oportunidades de coordenação entre os empregados para se obtenham 

unidades de esforços e objetivos organizacionais. Ligação Horizontal relaciona-se ao 

volume de comunicações e coordenação horizontais através dos departamentos da 

organização. 
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A necessidade de coordenação horizontal aumenta na medida em que aumenta a 

incerteza, como no caso em que o ambiente está se modificando ou a tecnologia é não-

rotineira e interdependente e as metas enfatizam a inovação e a flexibilidade, muitas 

vezes não são representados no organograma, embora façam parte da estrutura da 

organização. Os dispositivos são alternativas estruturais que podem melhorar a 

coordenação horizontal e o fluxo de informações, tendo como objetivo o intercâmbio de 

informações.  

 

a) Sistemas de Informação – utilização de sistemas de informática 

proporcionando ligações horizontais nas organizações com o uso de sistemas 

de informações de funções cruzadas. 

b) Contato Direto – quando um nível mais elevado de ligação horizontal o 

contato direto entre os gerentes e os empregados envolvidos num 

determinada atividade. Uma forma de promover o contato direto é criar uma 

função de ligação especial, designando uma pessoa de ligação posicionada 

num departamento, mas tem a responsabilidade de se comunicar e efetuar a 

coordenação com outro departamento. 

c) Forças-Tarefas – grupo temporário composto de representantes de cada 

departamento afetado por um problema, eficaz dispositivo de ligação 

horizontal para assuntos pontuais. Solucionam problemas por meio da 

coordenação horizontal direta e reduzem a carga de informações da hierarquia 

vertical. 

d) Integrador de Tempo Integral – criação de um cargo ou departamento com o 

único propósito de coordenação, geralmente não se subordina a um dos 

departamentos funcionais que estão sendo coordenados. O integrador recebe 

uma competência específica, podendo ser inovação ou de modificação, deve 

ter muita habilidade com pessoas, visto que tem pouca autoridade, pois 

controla a fronteira entre departamentos e deve ser capaz de manter as 

pessoas juntas, conservar sua confiança, enfrentar os problemas e resolver 

conflitos e disputas no interesse da organização. 
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Esses dispositivos representam alternativas que podem ser selecionadas pelos 

gerentes para obter coordenação horizontal numa organização, proporciona maior 

capacidade de informações horizontais. Segundo Daft (1999), os mecanismos estruturais, 

para obter ligação horizontal devem ter a comunicação sincronizada para contribuir para 

atingir as metas gerais da organização, como podem ser vistos na Figura 4 (4).  

 

Figura 4 (4) 

Degraus dos Mecanismos de Ligações e Coordenações Horizontais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Daft (1999, p 140) 

 

Para Daft (1999), o desenho básico da estrutura organizacional indica três 

aspectos: 

 

1) Definição de Atividades de Trabalho: os departamentos são criados para 

executar tarefas consideradas estratégicas e valiosas para alcançar suas metas; 

 

2) Relacionamentos de Subordinação: representada por linhas verticais no 

organograma, chamada de cadeia de comando, deve ser contínua expressando 

a autoridade que interliga todas as pessoas de uma organização e mostra quem 

é subordinado a quem. 
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3) Opções de Agrupamentos Departamental: incluem os agrupamentos funcional 

que coloca as pessoas de atividades similares numa mesma linha hierárquica; 

divisional as pessoas são organizadas de acordo com o que a organização 

produz; geográfico os recursos são organizados para atender a uma 

determinada área geográfica; e multifocalizado (matricial ou híbridas) indica 

que uma organização engloba simultaneamente duas alternativas de 

agrupamentos estruturais. 

 

4.2. Macro-Estrutura Organizacional do Estado de Pernambuco 

 

No caso em estudo, ou seja, a estrutura executiva de governo no Estado de 

Pernambuco, implementada em 2003, formada pelos Secretários de Estado e Secretários 

Executivos, obedeceu à diretriz básica de caráter multifuncional e matricial, de modo a 

poder concentrar funções afins em cada uma das secretarias, combinando amplitude de 

comando e o cenário existente. De toda sorte, mostrou-se evitar fragmentação e riscos de 

conflito na coordenação executiva das ações governamentais, na busca de eficácia e 

eficiência. Uma das alternativas consistiu na redução do número total de entidades 

governamentais, inclusive visando alcançar uma maior economicidade e agilidade na 

ação pública. 

 

Estabeleceu-se ainda, que as secretarias deveriam seguir um modelo básico de 

estruturação, indicado na Figura 5 (4), resguardada as especificidades das funções 

desempenhadas. Este modelo adotado procurou estimular as atividades finalísticas dos 

órgãos e entidades, que passaram a ser gerenciadas por Secretários Executivos, enquanto 

que as atividades de apoio/meio ficaram sendo de competência dos Superintendentes. O 

assunto será retomado em detalhes mais adiante.  
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Figura 5 (4) 

Modelo Básico de Estrutura Adotada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Reestruturação e Modernização do Aparelho do Estado em PE, 1999 (p. 18). 
 

Como é sabido, nos últimos anos, a literatura gerencial vem dedicando especial 

atenção ao estudo das redes, nas suas manifestações intra e interorganizacionais, assim, 

neste trabalho cabe também considerar os fatores que influenciaram seu surgimento, até 

mesmo porque elas são indicativos de novas formas organizacionais, os quais orientaram 

conceitualmente o processo de mudança da estrutura organizacional do Governo do 

Estado, adaptado em respeito às peculiaridades das atividades que desempenha, 

resguardando o interesse público e a visão social da gestão pública10 

 

Entende-se que historicamente, a influência esse processo de mudança, a crise 

econômica dos anos 70 sinalizou o esgotamento do sistema de produção em série e 

constituiu uma segunda divisão industrial na história de capitalismo. Segundo Castells 

(1999), o consumidor começou a demandar produtos com maior qualidade e quantidade, 

os mercados se diversificaram, o ritmo de mudanças tecnológicas cresceu muito e o 

sistema de produção em série mostrou-se rígido e custoso para as características  da  nova  
                                        
10O documento conceitual da 2ª Fase da Reforma do Estado, em Pernambuco, foi denominado de  
Reestruturação e Modernização do Aparelho do Estado em Pernambuco (2003). 
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economia. A primeira tendência da evolução organizacional foi a transição da produção 

em série à produção flexível, ou da fordismo à pós-fordismo. Neste sentido, a 

característica principal do modelo pós-fordista de organização é a flexibilidade e a 

capacidade de inovação. 

 

Loiola e Moura (1996) ressaltam que no campo do Estado, as redes representam 

formas de articulação entre agências governamentais e/ou deste as com redes sociais, 

organizações privadas ou grupos de maneira a lhes permitir enfrentar problemas sociais e 

implementar políticas públicas. 

 

A fim de assimilar os benefícios da flexibilidade da rede, as organizações tiveram 

que se converter em rede e dinamizar cada elemento de sua estrutura interna. A principal 

mudança pode ser definida como a passagem da burocracia vertical à horizontal. 

(CASTELLS, 1999). 

 

Para isso ocorre, o enfoque sistêmico oferece condições ao administrador de 

contar com uma visão integrada das organizações e do processo administrativo e uma 

ferramenta para organizar sistemas que produzam resultados (MAXIMIANO, 1997). Daí, 

a utilização pelo Governo Estadual desse recurso gerencial, criando todo um ambiente 

favorável ao seu desenvolvimento, como discutido no caso ora estudado, em que o 

desenho da macroestrutura, também foi organizado em torno da necessidade da  gestão de 

programa e projetos governamentais, através dos quais pudessem mobilizados  e 

integrados recursos de diversas áreas organizacionais a que eles estavam relacionados, 

resultando na configuração matricial indicada na Figura 6 (4).  

 

Como se pode ver na Figura 6 (4) as estruturas comuns das secretarias ficaram 

encarregadas de realizar atividades regulares e continuadas de governo, como por 

exemplo, as chamadas despesas de custeio, enquanto que as gerências de programas, 

segundo o enfoque contingencial, foram são estruturadas, em caráter transitório e 

vinculadas   a  metas   e  indicadores  de  desempenho, voltadas   para  a  coordenação  de  

 



                                                                                                              
                                                                79 

 

programas e projetos especiais e de investimentos de maior porte, sujeitos a ajustes e 

redirecionamentos conforme o desempenho alcançado. 

 

Figura 6 (4) 

Modelo de Gestão de Programas e Projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Reestruturação e modernização do aparelho do estado em PE, 2003 (p. 19) 

 

De acordo, com a orientação estratégica adotada, os gerentes de programas 

ficaram sob a coordenação, quanto ao sistema-fim, ou seja, o atingimento das metas 

estabelecidas no Plano Plurianual, pela Secretaria de Planejamento, e quanto ao sistema-

meio, composta pelo custeio e suporte as atividades rotineiras, pela Secretaria de 

Administração e Reforma do Estado, sem prejuízo de suas vinculações administrativas às 

Secretarias de Estado formuladoras dos programas.  

 

Em geral, segundo Martins (2006), a base operacional combina, de forma nem 

sempre harmônica, estruturas burocráticas estatais de feição mecanicista com estruturas 

mais orgânicas, sejam entidades não-governamentais envolvidas na implantação de 

políticas públicas, sejam redes multi-institucionais que formam a partir de estruturas 

estaduais, federais e/ou municipais com ou sem envolvimento de entes não-

governamentais, sujeitas a um grau variável de regulamentação e controle. Ainda assim,  
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de modo geral, a estrutura do núcleo operacional receba forte influência de um desenho 

mais mecanicista, baseado na ordem e na previsibilidade, deveras em desacordo com o 

contexto dinâmico e fluido dos problemas e intervenções de políticas públicas. 

 

O Capítulo a seguir trata sobre o processo de implantação do modelo da macro-

estrutura, e enfoca o modo como ela se articula com o funcionamento da máquina pública 

estadual, com base na experiência adquirida como membro da equipe técnica da 

Comissão de Reforma do Estado, no período de 1999 a 2005.  
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CAPÍTULO 5 

Processo de Implantação da Macro-estrutura Organizacional. 

 

 

 5. 1. Relato e Discussão 

 

Como foi anteriormente referido, este capítulo procura relatar a experiência 

vivenciada por esta autora como integrante da equipe técnica da Comissão de Reforma do 

Estado, desde a elaboração do Plano Diretor de Reforma do Estado – PDRE, em 1999, 

considerado marco inicial do processo de repensar da administração pública do Estado de 

Pernambuco e de sua macro-estrutura organizacional. Vale lembrar que o foco principal 

deste TCM procura apontar como se articula o funcionamento da máquina pública 

estadual.  

 

Sabe-se que o propósito central da Reforma do Estado em Pernambuco foi o de 

resgatar a capacidade de governo, entendendo-se, como tal, a possibilidade do Executivo 

de definir e fazer cumprir políticas públicas que promovessem o desenvolvimento e o 

bem-estar social, segundo os anseios da sociedade. 

 

Tratou-se, assim, de promover uma Reforma do Governo para que este pudesse 

operar de acordo com as exigências sociais ditadas democraticamente pelo povo, pela da 

eleição dos Governantes, e seus respectivos Programas de Governo. 

 

Pernambuco teve que se adequar ao movimento de mudanças e transformações 

que atingiam a todos, de tal sorte que o Governo se deparou com um quadro adverso para 

tentar cumprir o previsto no Programa de Governo. Premido por uma ampla estrutura e 

pelos custos de um aparelho de Estado que consumiam, com pessoal e custeio da 

máquina, a quase totalidade dos recursos  arrecadados, pouco  ou  quase  nada  podia   ser  
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feito em termos de investimentos públicos para mudar a face do Estado e resolver seus 

problemas.  

 

Na base dessa dificuldade de Governança estava, no entanto, um problema de 

natureza complexa e que apresentava, pelo menos, quatro grandes dimensões a serem 

consideradas: a mudança da economia; a crise fiscal; a exclusão social; e a obsolescência 

das práticas de governo e da administração pública (PDRE, 1999). 

 

Nesse cenário, não era possível reformar o Estado sem atentar para as imensas 

transformações que ocorridas na economia mundial, e para as crescentes limitações dos 

estados nacionais, de modo a influir de forma mais decisiva sobre essas mudanças, como 

se acreditava possível num passado ainda recente. Não que o Estado não detivesse um 

determinado poder de influência sobre a economia, mas era preciso que esse poder fosse 

visto em termos realistas, no qual o Estado se constitui um dos atores do processo com 

determinados propósitos e estratégia, mas não o único ator,  nem mesmo o mais 

poderoso. 

 

Do mesmo modo, entende-se ser impossível reformar o Estado sem tratar, no 

novo quadro das realidades emergentes, da crise fiscal e dos imperativos para equilibrar 

as finanças públicas em meio às crescentes demandas sociais - sobretudo daquelas  

ditadas pela redução dos empregos formais, resultantes, em grande parte, da nova lógica 

do crescimento econômico - e das exigências com investimentos em infra-estrutura física, 

humana e ambiental visando maior poder de competitividade sistêmica. 

 

Formando um arcabouço arrojado, o PDRE, foi o direcionador de todo o processo 

de mudança do aparelho do Estado, de maneira a proporcionar diretrizes claras para cada 

uma das dimensões abordadas anteriormente, facilitando a implantação de mecanismos 

modernizadores da gestão pública.  
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Vale ressaltar, que todos os instrumentos direcionadores da mudança tiveram 

origem na proposta do Movimento "Pernambuco Já", Programa de Governo do então 

candidato vitorioso ao Governo do Estado em 1999. Segundo Siqueira (2006, p. 55), 

“Com a proximidade do processo eleitoral, grupos políticos que disputariam o poder nas 

eleições de 1998, reuniam-se em torno da elaboração de propostas de Governo que 

fossem capazes de conquistar parcela da sociedade sob o argumento de reverter o quadro 

econômico e social apresentado pelo Estado de Pernambuco.” 

 

Em verdade, o quadro de desequilíbrio das contas públicas em que se encontrava 

o País, atingia indistintamente todos os entes federativos. O Estado de Pernambuco não 

fugiu à regra, tanto é que o 1º Governo Jarbas Vasconcelos (1999-2003) logo 

implementou medidas imediatas compondo uma Etapa Preliminar da Reforma voltada 

essencialmente para a redução e controle dos gastos públicos. 

 

Essa fase de ajustamento e de criação de condições legais e institucionais para a 

realização das mudanças na organização e funcionamento do aparelho do Estado e na 

administração do pessoal, bem como da contenção do custeio da administração pública. 

 

O foco imediato da primeira fase da Reforma buscou reduzir a estrutura 

organizacional e os custos de pessoal e de custeio, com o propósito de diminuir o 

desequilíbrio das contas públicas, bem como de criar condições para transformações mais 

profundas na organização, inclusive a privatização, e avanços na redução dos custos de 

pessoal. A segunda fase da Reforma reordenou as competências e funções 

desempenhadas, adequando sues órgãos e entidades, seja quanto a natureza jurídica, ou 

sua finalidade, conforme demonstra o Quadro 1 (5). 
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Quadro 1 (5). 

Evolução da Reforma do Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Apresentação ao Governador do Estado, ministrada por Hélio Oliveira - Secretário Executivo da CRE, em janeiro de 2003. 

EVOLUÇÃO DA REFORMA DO ESTADO 1998EVOLUÇÃO DA REFORMA DO ESTADO 1998--20032003
DEZEMBRO

1998
EMPRESAS PÚBLICAS  (6)

1. EMTU
2. EMATER
3. FISEPE
4. IPA
5. SUAPE
6. EBAPE

ECONOMIA MISTA (13)
1. PERPART
2. COHAB 
3. EMHAPE
4. EMPETUR
5. AD-DIPER
6. COPERGÁS
7. CELPE
8. COMPESA
9. CPRH

10. CEAGEPE
11. CEPE
12. LAFEPE
13. COPERTRENS

AUTARQUIAS (11)

1. DER
2. DETELPE
3. IPSEP
4. CPM 
5. DETRAN 
6. JUCEPE
7. IPEM
8. NORONHA
9. CASA DO ESTUDANTE

10. ADM.PORTO PETROLINA
11. ESCOLA DE SAUDE

FUNDA ÇÕES (10)

1. CONDEPE
2. FUNDARPE
3. ITEP
4. UPE
5. FUSAM
6. FUNDAC
7. FACEPE
8. FIAM
9. FIDEM

10. HEMOPE

TOTAL
40 ENTIDADES

DEZEMBRO
1999

EMPRESAS PÚBLICAS  (5)
1. EMTU

2. FISEPE
3. IPA
4. SUAPE
5. EBAPE

ECONOMIA MISTA (13)
1. PERPART

2. EMHAPE
3. EMPETUR
4. AD-DIPER
5. COPERGÁS
6. CELPE
7. COMPESA
8. CPRH
9. CEAGEPE
10. CEPE
11. LAFEPE
12. COPERTRENS
13. PORTO DO RECIFE

AUTARQUIAS (7)

1. DER

2. IPSEP
3. CPM 
4. DETRAN 
5. JUCEPE
6. IPEM
7. NORONHA
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 5.2. Funcionamento - Adequação da estrutura e da competência 

 

Com base no levantamento de dados, a base do processo de implantação das 

transformações da estrutura organizacional do Poder Executivo teve como alicerce os 

marcos legais, em especial, a Lei nº 11.629, de 28 de janeiro de 1999, conforme a Gráfico 

1 (5) do Organograma 1999, e a Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003, de 

acordo com o Gráfico 2 (5) do Organograma 2003, bem como os demais decretos 

regulamentadores das estruturas organizacionais de cada órgão ou entidade pública. 

 

Gráfico 1 (5) 

Organograma 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Slide institucional da CRE (PE, 2000)   
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Gráfico 2 (5) 

Organograma 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Reestruturação e Modernização do Aparelho do Estado em Pernambuco, 2003 (p. 22) 

 

Um balanço do redesenho do Sistema de Administração Pública Estadual, 

reduzindo o tamanho da máquina pública e adotando princípios da administração pública 

gerencial, registra o seguinte elenco de medidas: 

 

• Promulgação da Lei Complementar nº 49, de 31/01/2003, que dispõe sobre 

a estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual, cria e extingue 

cargos; 

• Redução de 20 para 13 Secretarias de Estado; 

• Através de fusões, extinções e transformações, reduzido de 39 para 27 o 

quantitativo de entidades da Administração Indireta;  

• Redução de 2.029 cargos comissionados e funções gratificadas; 
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• Privatizada a Companhia Energética de Pernambuco – CELPE em 

fevereiro/2000, e o Terminal de Containeres do Porto de Suape; 

• Qualificação de três entidades da administração indireta como Agência 

Executiva, com ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira; 

• Definição de um novo modelo de informática pública, resultando na 

extinção da Empresa Pública de Informática e a criação da Agência de 

Tecnologia de Informação – ATI. 

 

Fez-se também a contratação da prestação de serviços públicos não exclusivos, 

através das cinco Organizações Sociais qualificadas no Estado e da contratação de duas 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e do fomento às atividades sociais, 

dentre as treze que foram qualificadas (Lei n.º 11.743/2000). 

 

Ainda foi instituído o já referido Programa Pernambucano de Modernização da 

Gestão Pública – PROGESTÃO, com a finalidade de promover a modernização gerencial 

das instituições públicas do Estado através da elaboração de planos estratégicos, tendo 

este  promovido a celebração de Contratos de Gestão com treze entidades da 

Administração Indireta, dentre as vinte e seis existentes. 

 
Segundo a metodologia adotada, é mister esclarecer que as bases conceituais de 

implantação dos princípios adotados pela Reforma do Estado foram disseminadas, por 

meio de diversos seminários, reuniões temáticas ou plenárias com representantes de todos 

os órgãos e entidade da administração pública Estadual. Outra estratégia envolveu a 

realização de cursos de extensão oferecidos pela Escola de Governo, criada pelo Decreto 

nº 23.250, de 14 de abril de 2001, por um movimento de Reforma, como ente responsável 

pela capacitação focada na disseminação das ferramentas de gestão aos servidores 

públicos estaduais. Vale ressaltar, que iniciativas como esta possibilitaram, e de certa 

forma facilitaram, a internalização e disseminação dos princípios da Reforma do Estado. 
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Assim, com o advento da Lei Complementar nº 049/03, as Secretarias de 

Administração e Reforma do Estado - SARE, de Planejamento - SEPLAN e da Fazenda – 

SEFAZ, passaram a coordenar, tecnicamente, através das Superintendências Técnica e de 

Gestão, as atividades administrativas e financeiras, relativas a pessoal, compras 

governamentais, licitações e contratos, tecnologia da informação, orçamento e 

programação financeira, além do planejamento dos programas e projetos e 

acompanhamento das ações de governo. Foi mantida a subordinação administrativa às 

Secretarias a que se vinculassem organizacionalmente.  

 

Para tanto, a Comissão de Reforma do Estado estabeleceu uma uniformização, 

através de artigo padrão em todos os decretos regulamentadores dos órgãos e entidades 

da administração pública Estadual, de modo que consta: “art. 3º. As Superintendências, 

Técnica e de Gestão, integrantes da estrutura da Secretaria de Administração e Reforma 

do Estado - SARE, sem prejuízo da subordinação administrativa, vinculam-se 

tecnicamente, em sua atuação, às normas, resoluções e instruções de serviço baixadas 

pela referida Secretaria, e pelas Secretarias de Planejamento e da Fazenda.” (Comissão de 

Reforma, 2003) 

 

Cabe dizer que tais vinculações foram absorvidas pelos gestores após a 

articulação das Secretarias envolvidas, e principalmente, pelo PROGESTÃO, da SARE, 

que por sua atuação em rede, através dos Analistas de Tecnologia da Gestão – ATG, 

passaram a prestar apoio na implantação das diversas ferramentas nos órgãos e entidades, 

ao mesmo tempo em que difundiam as novas diretrizes administrativas, funcionando 

como vetores facilitadores do processo de modernização da máquina pública. 

 

Vale ressaltar que os ATG´s são servidores públicos efetivos, capacitados pela 

Escola de Governo, nas mais diversas ferramentas e técnicas de gestão, tendo como base 

à administração gerencial, nos moldes da iniciativa privada, procurando resguardar as 

especificidades da administração pública estadual. Formalmente estão cadastrados no 

PROGESTÃO 90 servidores como ATG’s, através de portarias do Secretário de 

Administração  e  Reforma  do  Estado, seja  no  apoio  a   atualização  do  planejamento  
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estratégico dos órgãos e entidades, ou na revisão  dos contratos de gestão em execução 

pelas entidades vinculadas.  

 

O destaque que ser dado à  SARE está associado a finalidade e competência que 

lhe coube no processo, formalizado pelo disposto no artigo 1º do Decreto nº 25.263, de 

28 de fevereiro de 2003: 

 

Artigo 1º. A Secretaria de Administração e Reforma do Estado - SARE, 

órgão da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, tem por 

finalidade planejar, desenvolver e coordenar os sistemas 

administrativos de gestão de pessoal, patrimônio, materiais, transportes e 

comunicações internas, no âmbito da Administração Pública Estadual; 

promover, supervisionar e avaliar a execução de planos e projetos de 

tecnologia da informação; promover, supervisionar e avaliar ações de 

desenvolvimento e uso de Tecnologias de Gestão aplicadas à 

Administração Pública Estadual; coordenar a execução das políticas de 

pessoal e de executar as ações de remuneração, salários e benefícios dos 

servidores e empregados públicos estaduais; modernização e reforma 

administrativa do Estado e o desenvolvimento organizacional aplicados à 

Administração Pública Estadual, servindo como órgão disciplinador dos 

Sistemas de Compras, Licitações e Contratos e executor da publicação 

dos atos, despachos e expedientes do Governo na Imprensa Oficial, 

inclusive em meio digital, formular e supervisionar as políticas 

previdenciária e de assistência médica e social ao servidor público 

estadual; representar o Poder Executivo Estadual nas relações e 

negociações com os servidores públicos, militares estaduais e empregados 

públicos estaduais; formular as políticas de desenvolvimento de recursos 

humanos, de capacitação, reciclagem, aperfeiçoamento e qualificação de 

pessoal; exercer as funções de normatização de procedimentos relativos 

aos sistemas sob sua coordenação e monitoração técnica; exercer a 

coordenação dos Programas Governamentais voltados para os Sistemas 

de Atividades Meio.(Grifo nosso)  
Fonte: Diário Oficial do dia 01 de março de 2003 (p.03).  
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Para desempenhar sua finalidade e competência, a SARE foi organizada por 

funções. Conforme o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 049/03, conta com 

uma das maiores estrutura entre os órgãos da administração direta do Governo do Estado. 

Deverá atuar de forma direta através das suas unidades integrantes de sua estrutura 

organizacional, constante do artigo 3º do Anexo I do Decreto nº 25.263, de 28 de 

fevereiro de 2003, e alterações: 

 

“Art. 3º As atividades da Secretaria de Administração e Reforma do 

Estado - SARE serão desenvolvidas diretamente por suas unidades 

integrantes. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a Secretaria de 

Administração e Reforma do Estado - SARE terá a seguinte 

estrutura: 

I - Gabinete; 

II - Secretaria Executiva de Modernização da Gestão e Governo 

Digital; 

III - Secretaria Executiva de Administração e Serviços; 

IV – Gerência Geral de Contratos e Convênios; 

V - Superintendência de Gestão; 

VI - Superintendência Técnica; 

VII - Assessoria; 

VIII - Secretaria de Gabinete; 

IX - Serviços Auxiliares de Gabinete; 

X - Comissão Permanente de Licitação; 

XI - Conselho Superior de Política de Pessoal – CSPP; 

XII - Comissão de Acumulação de Cargos, Empregos e Funções; 

XIII - Conselho Deliberativo do Sistema de Assistência à Saúde dos 

Servidores do Estado de Pernambuco – CONDASPE; e 

XIV - Conselho Fiscal do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores 

do Estado de Pernambuco”. (Grifo nosso) 
Fonte: Diário Oficial do dia 01 de março de 2003 ( p.03). 
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Assim, com a estrutura voltada para atender a tal finalidade, a SARE, ouvida a 

Comissão de Reforma do Estado, padronizou as competências das Superintendências de 

Gestão e Técnica, conforme representado no Gráfico 3 (5) do Organograma, replicada 

nos demais regulamentos resguardada a especificidade de cada órgãos e entidades da 

administração pública Estadual. 

Gráfico 3 (5) 

Organograma SARE - 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Slide institucional da CRE (PE, 2003) 
 

Por sua vez fica estabelecido que cabe à Superintendência de Gestão: coordenar as 

atividades-meio, relacionadas com administração, orçamento, finanças, pessoal, 

licitações, contratos e compras; e à Superintendência Técnica: desenvolver as atividades-

meio, relacionadas com planejamento estratégico, operacional e orçamentário, tecnologia 

da informação, tecnologia de gestão, estatística e informações gerenciais. 
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A gestão da atividade finalística da SARE compete às Secretarias Executivas de 

Modernização da Gestão e Governo Digital, coordenar e orientar a adoção de novas 

tecnologias de gestão pública no âmbito da Administração Pública Estadual; aplicar a 

política de informática governamental e a operacionalização do governo digital; 

implementar e implantar as políticas e diretrizes de Reforma do Estado, de acordo com as 

definições estabelecidas pela Comissão Diretora da Reforma do Estado; e de 

Administração e Serviços, que tem por objetivo coordenar, executar e dar orientação 

técnico-administrativa em processos de gestão de pessoal, patrimônio, materiais, 

transportes, licitações e comunicações, no âmbito da Administração Pública Estadual. 

 

Com isso, é possível perceber que a estrutura organizacional foi concebida para 

atender às ações no sentindo vertical, em que os gerentes direcionam suas atividades, 

bem como para possibilitar a atuação de forma matricial, conforme explica Daft (2001, 

p.150) “a estrutura de dupla autoridade contribui para que as comunicações e a 

coordenação lidem com as rápidas mudanças ambientais, possibilitando a igualdade entre 

os chefes de produto e funcionais ... A matriz é uma estrutura orgânica que facilita a 

discussão e a adaptação a problemas inesperados.“ 

  

A arquitetura governamental é o conjunto de princípios e padrões que orientam 

como as atividades devem se organizar, analogamente à estrutura, para implementar a 

estratégia organizacional. (MARTINS, 2006) 

 

Os modelos integradores e contratuais de gestão para resultados, a exemplo da 

abordagem denominada Governo Matricial (Marini & Martins, 2004), estão baseados em 

desdobramentos de concepções de gestão por programas, por meio da formação de redes 

de governança, intra e extragovernamentais, que buscam estabelecer mecanismos de 

gestão de conjuntos específicos de organização, seja governamentais ou não, envolvidas 

na geração dos resultados dos programas prioritários de governo e, ao mesmo tempo, 

promover um enquadramento das organizações com o conjunto de programas que 

perpassam. Patente está, nessas concepções, a insuficiência da gestão por programas, a 

partir do enunciado de resultados de ações, e das atribuições do gerente de  programa, em  
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promover, per se,  o devido enquadramento e engajamento das estruturas envolvidas na 

sua implementação. A adoção de modelos integradores de gestão por resultados constitui 

uma alternativa heterodoxa porque prescinde da criação de posições suplementares 

intermediárias, proporcionando uma nova forma de atuação, baseada no detalhamento da 

agenda estratégica de governo sob a forma de metas mobilizadoras e programas 

prioritários, sem prejuízo de outros programas do Plano Plurianual, sobre a estrutura 

existente, que poderá ou não sofrer ajustes racionalizadores, mas não necessitará de 

ajustes de alinhamento estratégico. 

 

5.3 Articulação e Sensibilização entre os Sistemas de Administração, Finanças 
e Planejamento. 
 
 

A articulação e sensibilização entre as Secretarias coordenadoras dos Sistemas de 

Administração, Finanças e Planejamento, ocorreram durante as reuniões dos Ciclos de 

Monitoramento e Avaliação Institucional, promovido pela SARE através do 

PROGESTÃO, para a apresentação dos resultados do desempenho da gestão dos órgãos e 

entidades que executem o planejamento estratégico ou possuam Contrato de Gestão 

firmado entre os órgãos da administração direta e suas entidades vinculadas. 

 

Nas sessões quadrimestrais de Monitoramento e Avaliação os Coordenadores dos 

Comitês das Instituições da Administração Direta e Indireta, Organizações Sociais e 

Unidades Técnicas Gestoras foram convocados a apresentar seus resultados aos 

Superintendentes Técnicos de suas respectivas Secretarias. Esses ciclos tiveram os seus 

resultados compilados e analisados em Relatório conclusivos, entregue aos órgãos e 

entidades da administração pública Estadual. 

 

No Relatório do II Ciclo de Monitoramento e Avaliação – Resultado, apresentado 

pela SARE, realizado no período de 14 a 18/03/05, consta entre seus objetivos: 
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“Além dos supracitados objetivos, a ocorrência desses Ciclos de 
Monitoramento e Avaliação pretende promover a integração entre os 
órgãos vinculados de uma mesma Secretaria, entre esses órgãos e 
seus respectivos Superintendentes Técnicos e, finalmente, entre todas 
as Instituições, visando um maior intercâmbio na busca das melhores 
práticas de administração gerencial em curso nos órgãos do Estado, 
em um exercício de benchmarking.” 
Fonte: Relatório do II Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2005, p. 13. 

 

Ao final de cada sessão de apresentação dos resultados, que tiveram os órgãos e 

entidades vinculadas segmentados por sistemas, os representantes do Gabinete Civil, 

SARE, Comissão de Reforma do Estado, Secretaria da Fazenda, ARPE e Tribunal de 

Contas do Estado, além dos Superintendentes Técnicos das Secretarias, Presidentes e 

Diretores das instituições convocadas, reunião-se para analisar os resultados avaliados 

foram apresentados e as ações corretivas necessárias ao desenvolvimento de suas 

atividades finalísticas. 

 

No desenvolvimento do processo, foram levantadas pela Gerência de 

Monitoramento e Avaliação da SARE algumas questões primordiais para que as ações 

desenvolvidas pelos Sistemas fossem harmônicas e complementares, tais como: 1) 

Estabelecer modelo conceitual da contratualização; 2) Alinhamento como Plano 

Plurianual; 3) Compatibilização com a Programação Financeira; 4) Definição do papel do 

Superintendente Técnico e de Gestão; e 5) Sintonia com todos os instrumentos de 

planejamento. 

 

Para tanto se fez necessário, a centralização das informações gerenciais, 

orçamentárias e financeiras do Estado, como relata a Superintendente Técnica da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTMA: 

 

“...o alinhamento entre o PPA, o E-Fisco e os demais instrumentos de 
gestão (contrato de gestão e o PES) propiciará aos gestores 
facilidades na disponibilização das informações gerenciais, para tanto 
é necessário que se tenha uma boa articulação entre o financeiro e o 
planejamento. Nesse sentido precisamos ter um instrumento que 
regule a relação entre a área finalística e meio...” (Sra. Iana Campelo: 
Memória de Reunião – 14/03/05) 
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Corroborando com a conclusão da Superintendente Técnica da SECTMA, o 

Secretário Executivo de Modernização da Gestão e Governo Digital da SARE 

complementa: 

 

“O modelo conceitual – Superintendentes Técnicos e de Gestão – 
deve ter como ator articulador o Superintendente Técnico. A 
regulamentação do art. 15, da LC 049/03, tem que disciplinar a 
atuação em rede, definindo o papel de cada ator envolvido. ” (Sr. 
Joaquim Castro: Memória de Reunião – 14/03/05) 

 

Sendo assim, o PROGESTÃO elaborou o Modelo Conceitual de 

Contratualização, com instrumento de referência da relação entre os instrumentos de 

planejamento governamental e a execução física dos órgãos do Poder Executivo. 

 

O Governo do Estado de Pernambuco avançou significativamente em seu 

processo de planejamento estratégico institucional, estabelecendo planos de curto e longo 

prazos, baseados em resultados e indicadores de desempenho, com um programa 

contínuo de monitoramento e avaliação de metas. Tem-se como representação de 

melhoria expressiva institucional a autarquia Departamento Estadual de Trânsito de 

Pernambuco - DETRAN, que mantém revisado periodicamente seu plano estratégico, por 

exemplo. 

 

Todavia, esse processo está interligado com os mecanismos de planejamento 

governamental e sua repercussão na própria máquina, tais como o orçamento e a 

programação financeira. O trabalho buscou apresentar uma proposta de compatibilização 

entre estes instrumentos de gestão de políticas públicas, dando margem ao modelo 

conceitual de contratualização adotado. (Modelo Conceitual, 2005) 

 

A Figura 1 (5) abaixo mostra a nítida separação entre os instrumentos de 

planejamento e os instrumentos de orçamento, que geram um fosso entre o planejamento 

governamental e a execução física e financeira, contribuindo para o descrédito dos 

processos, tendo como conseqüência uma administração dita “na boca do caixa”, em  que  
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não há a busca pela eficiência do ciclo do gasto público, como se baseou durante o 

período de pesquisa e das observações feitas como integrante desse processo. 

 

Figura 1 (5) 

Modelo Conceitual de Contratualização 

Modelo 
Conceitual de 
Contratualização

PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO

SEPARAÇÃO ENTRE 
PLANEJAMENTO E 

REALIZAÇÃO

• Elaboração do PPA
• Leis e diretrizes específicas

setoriais
• Planejamento Estratégico

Institucional

• Lei de Diretrizes Orçamentárias
• Lei Orçamentária Anual
• Programação Financeira
• Execução Financeira

 
Fonte: Modelo Conceitual de Contratualização - PROGESTÃO – SARE, 2005 (p.5). 

 

De uma forma geral, um processo de modernização e transformação do aparelho 

do Estado procura resultados externos e internos. Externamente, o processo voltou-se 

para o fortalecimento da democracia e a melhoria da qualidade dos serviços ofertados ao 

cidadão. Direcionado para a área interna da máquina pública o processo de modernização 

teve como resultados fundamentais, levar uma maior qualidade de vida ao servidor e 

principalmente, melhorar a eficiência do ciclo do gasto público. (Modelo Conceitual, , 

PROGESTÃO – SARE, p. 6, 2005)  

 

O entendimento é de que isso só será obtido com um processo de integração entre 

as funções administração, planejamento e finanças. O processo de contratualização da 

administração    pública    estadual    deve   servir   como   indutor   da  modernização     e  
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do aparelho do Estado, gerando os resultados, além de contribuir para o objetivo final da 

gestão pública, que é o de promover o desenvolvimento econômico e social auto-

sustentável. (Modelo Conceitual, PROGESTÃO – SARE, p.6, 2005) 

 

Neste sentido, foi preciso compreender os sistemas de planejamento, 

administração e finanças isoladamente, e estabelecer os elos de ligação, para então, ter 

um perfeito funcionamento dos diversos instrumentos de gestão de políticas públicas. 

Para tanto, os três sistemas têm que funcionar de maneira complementar e integrada, de 

modo a evitar retrabalhos e guardar sintonia entre si. 

 

Segundo estabelece o Modelo Conceitual, 2005, o primeiro sistema é o de 

planejamento. Que toma como base o conceito moderno de planejamento, pressupõe que 

o poder estatal existe para promover o bem público e fomentar o desenvolvimento 

econômico e social, agindo como maestro da concertação entre o Estado, a iniciativa 

privada e o Terceiro Setor. Assim, nas democracias, o governo é eleito com uma 

plataforma de campanha, que atendeu aos interesses da maioria do povo e o Poder 

Executivo deve estar preparado para responder satisfatoriamente aos anseios da 

sociedade, resolvendo os seus problemas. Surge o PPA – Plano Plurianual, como uma 

resposta legal a esses anseios. Devem balizar ainda esse esforço plurianual, um projeto de 

longo prazo (pelo menos 10 anos), além de um planejamento da territorialidade espacial.  

 

O sistema seguinte é o de administração. Para tanto, é necessário repensar a 

arquitetura organizacional do Estado, partindo dos objetivos e metas estratégicas para 

proceder com os ajustes dos processos formadores de sua cadeia de valor.  

 

Uma vez ajustados os processos às estratégias, o desenho da estrutura 

organizacional deve agrupar esses processos de forma a garantir a sua interdependência 

funcional, ao tempo de possibilitar um sistema de tomada de decisões ágil e eficaz. 

(DAFT, 1999) 
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Para tanto a estrutura organizacional deverá funcionar de forma híbrida, segundo 

Daft (1999, p.150): 

As estruturas híbridas tendem a ser empregadas num ambiente 
incerto porque as divisões de produto são projetadas para a 
inovação e eficácia externa. As tecnologias podem ser rotineiras ou 
não, e a interdependência existe através das funções nos grupos de 
produto. O tamanho normalmente é grande para proporcionar 
suficientes meios para duplicação de recursos nas divisões de 
produto. A organização tem metas de satisfação do cliente e de 
inovação, além das metas de eficiência com relação aos 
departamentos funcionais. 

 

De forma complementar, a automação e a integração desses processos, utilizando-

se a tecnologia da informação e a tecnologia da gestão, permitem desenvolver um sistema 

de gestão e sua disposição como instrumento imprescindível para uma perfeita gestão 

pública. Na seqüência da configuração dessa arquitetura está a concepção e implantação 

de um sistema de mensuração de resultados baseado em indicadores originados dos 

objetivos e metas estratégicas. Por fim, na formação última dos elementos essenciais ao 

desempenho satisfatório da organização, está o desenho de uma política de gestão de 

pessoas sustentadas em um sistema de remuneração e recompensas devidamente atrelado 

à estratégia organizacional através dos indicadores de desempenho. 

 

O terceiro e último sistema central de gestão de políticas públicas é o sistema de 

finanças. A estruturação de uma arquitetura financeira consiste em partir dos objetivos e 

metas estratégicas para formar o orçamento estadual, a estrutura de capital necessária à 

implementação dos projetos e programas estruturantes, a contabilidade pública, a 

contabilidade gerencial e o sistema de custos, além dos sistemas de administração 

financeira de curto e de longo prazo. 

 

Em Pernambuco, os três sistemas estão relativamente bem estruturados, com 

instrumentos de gestão eficientes. O maior cuidado a ser tomado é com os elementos de 

interligação. Em planejamento, o PPA – Plano Plurianual estadual, formulado com a 

ouvida da sociedade através do Governo nos Municípios e traduzido em programas de 

Governo, está recebendo a complementação e automação necessárias através do E-Fisco, 

em fase de implantação, que irá acompanhar a realização física e financeira. O sistema de  
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administração está consolidado, com uma arquitetura gerencial e matricial, através dos 

superintendentes, secretários executivos e gerentes de programa.  

 

A implantação do E-Fisco teve início em 2003 com a elaboração do Plano 

Plurianual e da proposta de Orçamento. Foi estruturado em módulos, que atualmente seis 

já estão implantados, como o controle de mercadorias apreendidas, cadastro geral e de 

contribuintes, protocolo de interligação dos sistemas, controle de acesso, entre outros. A 

partir de janeiro de 2007, entram em funcionamento todos os módulos da área financeira, 

que incluem contabilidade, gestão financeira, contratos e convênios, banco de preços, 

execução orçamentária e financeira das secretarias, tudo isso operando em paralelo, pelo 

menos no primeiro ano, com os sistemas já existentes no Estado. Considerando que um 

processo desse porte não pode ser implantado de uma única vez, pela complexidade na 

migração dos dados existentes no sistema. 

 

O sistema E-Fisco integra processos internos e externos com secretarias, órgãos, 

entidades, fornecedores, contribuintes, cidadãos, outros Estados e a União, modernizando 

e dando mais agilidade ao serviço público em Pernambuco. O E-Fisco pode criar um 

cadastro único de informações dos seus contribuintes e fornecedores, baseado nas pessoas 

e nos seus diversos vínculos de relacionamento com o Governo do Estado. 

 

O Capítulo a seguir apresenta as considerações finais e as indicações 

complementares, fruto deste estudo de caso, com base no relato da experiência vivenciada 

por esta autora. 
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CAPÍTULO 6 

Considerações finais e indicações complementares 
 

Esse TCM analisou, através do relato da experiência vivenciada por esta autora, 

como se deu o processo de implantação do modelo da macro-estrutura organizacional 

adotado pelo Governo do Estado de Pernambuco, bem como procurou explicar como ela 

se articula com o funcionamento da máquina pública estadual, em especial o da 

Secretaria de Administração e Reforma do Estado – SARE. 

 

6.1. Considerações Finais 

 

A implantação do processo de modernização sob o enfoque da administração 

gerencial e o processo de contratualização, são componentes estratégicos para o Estado 

de Pernambuco alcançar o cumprimento de suas obrigações fundamentais, tais como o 

atendimento aos rigores da Lei de Responsabilidade Fiscal e metas de ajustes fiscais.  

 

O entendimento sobre um novo papel do Estado na regulação sobre as atividades 

públicas exercidas pela iniciativa privada, o novo espaço do público não estatal, abre um 

leque para o desempenho de ações concorrentes em que a responsabilidade social deixa 

de ser uma ação exclusiva de Estado e passa a ser compartilhada por toda a sociedade e, 

em particular, por cada cidadão.  

 

O Estado encurta sua longa manus executora e aprimora sua força, de um lado no 

desempenho das atividades exclusivas e indelegáveis como a promoção da justiça e 

segurança, por exemplo, e de outro como elemento regulador das atividades 

compartilhadas, tendo como objetivo a satisfação do interesse público.  

 

As múltiplas e intricadas responsabilidades cometidas aos chefes do Executivo, de 

natureza política, administrativa e social, cada vez mais acentuadas, e a tendência, cada vez 

mais consolidada, de se privilegiar a administração por resultados, tem motivado estudos 

para a concepção de novas formas de governo, em diversos países. (Reestruturação e 

Modernização do Aparelho do Estado em PE, p.11, 1999) 
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A experiência norte-americana, notadamente quanto à gestão de suas cidades e 

condados, tem propiciado modelos que liberam o governante eleito para as funções 

políticas e estratégicas, reservando-se a especialistas setoriais a execução dos diversos 

planos e programas públicos. (Reestruturação e Modernização do Aparelho do Estado em 

PE, p.11, 1999) 

 

No âmbito local, torna-se fácil admitir a impossibilidade física de se envolver o 

governante, direta e pessoalmente, na gestão política e administrativa do Estado, sem 

desgastes desnecessários e perda da noção de conjunto e alcance de resultados, seja pelo 

número de auxiliares diretos, com que se defrontar, seja pela variedade de matérias e 

fatos sujeitos, diariamente, a seu exame e decisão. (Reestruturação e Modernização do 

Aparelho do Estado em PE, p.11, 1999) 

 

Essa lógica foi aplicada, assim, na estrutura organizacional do Poder Executivo, 

em seu modelo de atuação, procurando-lhe emprestar uma leveza e objetividade, que, 

preservando a autoridade decisória e o controle de resultados, visou possibilitar uma ação 

mais ágil, direta e menos custosa. (Reestruturação e Modernização do Aparelho do 

Estado em PE, p.11, 1999) 

 

Como verificado nos capítulos anteriores, alguns mecanismos foram criados, 

visando articular suas ações, tais como o E-Fisco, que foi implantado em bases mais 

estruturadas, diferentemente do Modelo Conceitual de Contratualização, que de maneira 

incipiente e desarticulada, não teve seu planejamento completamente definido e 

implementado.  

 

Vários motivos podem ter ocasionado essa desestruturação do Modelo Conceitual 

de Contratualização, a falta de apoio político-institucional ao PROGESTÃO, ou a forma de 

atuação utilizando o eixo horizontal da estrutura organizacional, ou seja, de forma híbrida, 

mas a estrutura administrativa não estava preparada para o desempenho de suas atribuições 

de maneira compartilhada. 
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Vale ressaltar que, todos os mecanismos jurídicos-institucionais de apoio ao 

processo de implantação do modelo da macro-estrutura foram criados, tais como a Lei 

Complementar nº 049/03 e outros instrumentos legais, os Ciclos de Monitoramento e 

Avaliação, o E-Fisco e o Modelo Conceitual de Contratualização, disponibilizados para os 

gestores da administração pública. 

 

 Diante do anteriormente apresentado, o desenho para a macro-estrutura do 

governo de Pernambuco no quadriênio 2003/2006, a ser organizada por uma estrutura de 

coordenação estratégica e por uma estrutura executiva, formada pelas secretarias de 

Estado e pelos órgãos e entidades da administração estadual. (Reestruturação e 

Modernização do Aparelho do Estado em PE, p.11,1999) 

 

 

6.2. Indicações Complementares 

 

Pelo que foi visto, a experiência aqui estudada vislumbra a identificação de 

melhorias ou ajustes a partir do patamar já alcançado no atual estágio em que se encontra 

a administração pública no Estado de Pernambuco, tais como: a) compreensão da cultura 

instalada; b) ampliar os espaços de participação, e c) comprometimento dos atores 

envolvidos.  

 

a) compreensão da cultura instalada 

 

Recomenda-se compreender a cultura instalada, como um fator que não pode ser 

omitido, propondo-se a sintonia de esforços no manejo dessa cultura, de modo que isso 

possibilite a adoção de novas práticas gerenciais e a implementação de sistemas 

informacionais. Isto significa o envolvimento dos diversos níveis da estrutura e dos 

programas/projetos, a cargo dos gestores da atividades-fim e meio, cujo o desempenho 

estará intrinsecamente ligado ao compartilhamento de crenças e valores identificados 

com a mudança desejada.  
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b) Ampliar os espaços de participação 

 

O Governo do Estado precisa ainda ampliar os espaços de participação da 

sociedade e de sua própria capacidade de ausculta, de forma a viabilizar a fidedignidade 

representativa das vozes que se apresentam em nome do interesse social. Nesse contexto, 

os agentes do Estado precisam internalizar a compreensão de que essa nova partilha com 

a sociedade civil organizada e com cada cidadão, em particular, implica em que o 

objetivo maior a ser perseguido não é o interesse do setor público, mas o interesse 

público definido em uma nova relação pautada no conceito de responsabilidade social.  

 

c) Comprometimento dos atores envolvidos 

 

Os gestores da atividade-fim e meio envolvidos devem ter suas atribuições 

sistematizadas, visto que, devem ser padronizadas e executadas da mesma forma nos 

órgãos e entidades da administração pública estadual, podendo assim, uniformizar as 

informações passíveis de divulgação para a sociedade. 

 

Ao governante e aos dirigentes públicos, por igual, por intermédio da 

disponibilização à sociedade dos resultados gerenciais, o compartilhamento de 

informações que permita redirecionar esforços e, por conseguinte, adotar decisões que 

conduzam ao mesmo objetivo pactuado com a sociedade em geral e com seus diversos 

segmentos representativos, cabendo entender também que, para tanto, precisa envolver a 

todos os atores públicos, sejam gerentes ou servidores. 

 

Tornar efetivo o modelo de estrutura organizacional significa dar prosseguimento 

ao Programa de Modernização do Estado, para que seja contínuo e constante, dando 

suporte para a melhoria da prestação do serviço público. Significa também, direcionar 

esforços em termos de manejo de cultura e crenças, buscando estimular nos servidores e 

gerentes a percepção de que são também cidadãos e, portanto sujeitos de suas próprias 

ações enquanto cidadão/servidor.  

 



                                                                                                              
                                                               104 

 

Significa por fim, a compreensão/compromisso de que o atendimento à qualidade 

de resultados impõe a flexibilização de meios e o reconhecimento financeiro a 

instituições e servidores, propiciando um processo sinérgico de círculos virtuosos que 

irão condicionar positivamente a modernização do Estado de Pernambuco.  
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