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“Os países só podem promover o desenvolvimento humano para todos quando tiverem 
sistemas de governo que sejam inteiramente responsáveis perante todas as pessoas – e 

quando todas as pessoas puderem participar nos debates e nas decisões que moldam a sua 
vida”1

                                                          
1 Texto extraído do RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 2002 – Aprofundar a democracia num mundo 
fragmentado publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2002 – Versão em português. 
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RESUMO 

Na construção e implementação de um modelo de gestão pública inovador as redes 

de políticas públicas (policy networks) tem assumido, cada vez mais, um papel 

relevante, uma vez que a própria lógica desse novo modelo está baseada na 

constituição de um novo modelo de organização, cuja estrutura e funcionamento 

administrativo assumem as características de subsidiariedade horizontal, 

flexibilidade, coordenação, participação cidadã, transparência, modernização 

tecnológica, profissionalização dos atores, acompanhamento, avaliação e 

aprendizagem constantes. Novos paradigmas de relacionamento entre os diversos 

níveis de governo e entre esses e a comunidade tem sido estabelecidos na tentativa 

de se construir uma nova “governabilidade” capaz de dar uma resposta mais eficaz e 

efetiva aos problemas estruturais da sociedade brasileira, sobretudo aqueles 

referentes à inclusão social dos mais pobres e a inserção competitiva local num 

contexto econômico globalizado. Nesse contexto, as políticas públicas são 

elaboradas considerando a participação ativa dos seus beneficiários, através de 

metodologias participativas, pautadas pela definição de consensos estratégicos. A 

proposta do Programa Governo dos Municípios (PGM), implementada pelo Governo 

de Pernambuco a partir de 1999, apresenta-se sintonizada com essa nova tendência 

de formulação e operacionalização de políticas públicas. Pode-se afirmar que o PGM 

constitui-se numa iniciativa de implementar, em nível estadual, uma nova estratégia 

de governança, orientada por um conjunto de diretrizes nomeadamente pautadas 

sobre o conceito do Estado-rede, onde o estado aparece como animador e 

articulador dos atores sociais, na perspectiva do desenvolvimento e na promoção 

das aspirações da sociedade. Este trabalho tem por finalidade analisar o desenho e 

a implantação do PGM no período 1999-2002, na perspectiva das policy networks.

Buscou-se avaliar em que medida o PGM se constituiu de fato numa experiência 

“inovadora” no campo da gestão pública. Na análise realizada foram ressaltadas as 

correlações existentes entre a concepção e seus princípios norteadores e a forma 

como o PGM foi efetivamente avaliado pelos seus principais stakeholders,

nomeadamente aqueles responsáveis pela sua formulação e operacionalização, 

tendo como suporte analítico uma abordagem baseada no conceito de gestão 

pública tradicional e inovadora e de redes de políticas públicas. Considerando a 

natureza do estudo, optou-se por uma abordagem qualitativa do problema, de 
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natureza interpretativa. Dentro dessa abordagem, a estratégia metodológica 

escolhida para o desenvolvimento desse trabalho foi o chamado “estudo de caso”. 

Na aplicação dessa estratégia foi utilizado um conjunto diversificado de fontes de 

evidências, dentre as quais destacam-se as entrevistas em profundidade e os 

documentos escritos, incluindo matérias jornalísticas publicadas na mídia escrita 

sobre o PGM. Essa estratégia permitiu uma visão pluralística dessas fontes, de 

modo que uma complementou a outra. Ao todo foram entrevistados em profundidade 

dez gestores e/ou participantes do PGM. Entre os aspectos evidenciados pelo 

estudo destaca-se a consolidação do PGM como uma estratégia eficaz no alcance 

da transparência e da legitimidade das ações governamentais ao nível estadual. 

Nesse aspecto, o Programa foi marcadamente inovador. 

Palavras-chave: Programa Governo nos Municípios. Gestão Pública. Rede de 

Políticas Públicas.
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ABSTRACT 

In the construction and implementation of an innovative public administration model, 

public policy networks have more and more assumed a relevant role, as the logic of 

that new model itself is based on the construction of a new organizational model 

whose structure and administrative functioning assume the characteristics of 

horizontal subsidies, flexibility, coordination, citizen participation, transparency, 

technological modernization, professionalism of the actors, permanent assistance, 

evaluation and constant learning. New relation paradigms among the varying levels 

of government, and between these and the community, have been established with 

the purpose of constructing a new sort of “governability”, capable of giving a more 

effective and efficient response to the structural problems of Brazilian society, 

specially those concerning the social inclusion of the poorest and the local insertion 

of competition to function more effectively in a globalized economic context. In this 

context, public policies are elaborated considering the active participation of its 

beneficiaries, through participative methodologies which result in the definition of 

strategic consensuses. The proposal of the ‘Government of the Municipalities 

Program’ (GMP), implemented by the government of Pernambuco starting in 1999, 

demonstrates a keen alignment with this new tendency of public policy formulating 

and operating.  It could be said that the GMP constitutes the initiative to implement a 

new governing strategy, at the state level, directed by a set of guidelines marked by 

the concept of State-Network, where the state comes in as the motivator and 

articulator of the social actors with the objective of promoting development and the 

aspirations of the society. This study has the objective of analyzing the design and 

the implementation of the GMP, during the time period of 1999-2002, from the point 

of view of policy networks. It evaluated to what extent the GMP constituted in fact an 

“innovative” experience in the field of public policy. The analysis emphasized the 

existing correlations between the conception and directing principles, and the way 

the GMP was effectively evaluated by its main stakeholders, specially those 

responsible for its formulation and operation.  An approach based on the concept of 

traditional and innovative public administration and of public policy networks, was 

used for analytical support. In considering the interpretative the nature of the study, a 

qualitative approach to the problem was opted on. Within this approach, the 

methodological strategy chosen to develop this study was called “case study”. In the 
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application of this strategy, a diversified set of sources was used, among which 

interviews and written documents were most important, including journalistic material 

published in the written media about the GMP. This strategy permitted a pluralistic 

and complementary view of these sources. In total, ten administrators and/or 

participants of the GMP were interviewed. Among the findings presented in the study, 

the consolidation of the GMP stands out as an effective strategy with respect to 

transparency and legitimacy of governmental actions at the state level. In regards to 

this, the Program was remarkably innovative.  

Key words: Government of the Municipalities Program. Public administration. Public 

policy networks.
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Nos últimos anos, no campo da gestão pública, um fenômeno cada vez mais 

observado é a existência das chamadas redes de políticas ou estruturas 

policêntricas ou policy networks2, envolvendo diferentes atores, organizações como 

um todo ou parte delas, articuladas entre si a partir do estabelecimento e 

manutenção de objetivos comuns e de um modelo gerencial próprio, compatível e 

adequado ao funcionamento dessas redes. 

A complexidade dos problemas sociais, a multiplicidade de atores e de interesses 

conflitantes envolvidos, a crescente mobilização da sociedade civil cobrando 

atenção diferenciada que respeite as diferenças sociais, culturais e territoriais, a 

organização de um setor não-governamental cada vez mais presente no campo das 

políticas públicas e o aumento da ação social das empresas, são fatores que 

impulsionam e podem explicar a proliferação dessas policy networks.

Na América Latina, essa proliferação de policy networks deve-se, em grande 

medida, a dois macros fenômenos que, por sua vez, definiram o próprio contexto 

atual dessas políticas, sobretudo nos anos 90: a descentralização e a 

democratização. 3

Nesse quadro, pode-se observar que, especialmente nas últimas décadas, 

profundas mudanças foram operadas na definição do papel do Estado nessa região. 

Entre os países sulamericanos que mais promoveram essas mudanças podemos 

destacar o Chile, a Argentina e, mais recentemente, o Brasil. 

Segundo BRESSER PEREIRA (1998, p. 31-47) esse conjunto de mudanças pode 

ser percebido em duas fases distintas: 

                                                          
2Na literatura pesquisada sobre o tema, em particular aquela focalizada no campo da gestão pública, uma das definições mais 
utilizadas para designar o termo policy network é a de que o mesmo constitui-se num processo de “interações das diferentes 
instituições e grupos tanto do executivo, do legislativo como da sociedade na gênese e na implementação de uma determinada 
política” (HECLO, 1978 apud FREY, 2000).  Para FREY (2000), as policy networks adquirem grande relevância nos 
processos decisórios dos sistemas político-administrativos nas democracias modernas, “ao passo que processos e 
procedimentos formais e prescritos pelas constituições perdem a influência sobre a determinação real dos conteúdos [... ”. 
Para a instalação efetiva dessas redes faz-se necessário o surgimento de confiança mútua entre seus integrantes e o 
estabelecimento de opiniões e valores comuns. Numa outra abordagem feita por KLIJN (apud FLEURY, 2002), cujo estudo 
sobre redes enfatiza muito mais as estruturas do que os vínculos, as redes de políticas são definidas como sendo “patrones
más o mesno estables de relaciones sociales entre atores mutuamente dependientes que se formam alrededor de problemas 
políticos o grupos de recursos e cuya formación , mantenimiento y cambio es obra de uma serie de juegos”. No contexto da 
obra de KLIJN, o termo “jogos” devem ser entendido como uma série de ações contínuas e consecutivas entre diferentes 
atores, realizadas de acordo com, e guiadas por, regras formais e informais que surgem em torno de temas ou decisões nos 
quais os atores têm interesse. 
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- nos anos 80, uma primeira geração de reformas teve como preocupação 

fundamental a promoção do ajuste estrutural macro-econômico dos Estados em 

crise (medidas de ajuste fiscal, liberalização comercial e de liberalização de preços e 

início da reforma do Estado, estrito senso, por meio de programas de privatização). 

O domínio dessa perspectiva econômica levou o Estado a adotar uma política de 

downsizing ou da redução do seu tamanho e poder de intervenção no mercado. 

Esse conjunto de reformas ficou conhecido como de víeis “neo-liberal”;

- já nos anos 90, quando se percebe que esse conjunto de medidas demonstrou ser 

irrealista do ponto de vista econômico e político, surge uma segunda geração de 

reforma. O projeto fundamental passa a ser então a reconstrução ou reforma do 

Estado, na busca de recuperar sua governança4. Essa segunda geração implicou 

em ações de reforma nas dimensões administrativa (aplicação dos princípios e 

práticas da nova gestão pública - gestão por resultados), fiscal (reconstituição da 

poupança pública e reforma da previdência social), e política (para garantir aos 

Estados maior governabilidade).

Estudando o caso do Estado brasileiro, em particular, o seu processo de 

descentralização e democratização, LUBAMBO (2002, p. 2, no prelo) destaca que 

esses dois fenômenos estariam, de certo modo, imbricados, uma vez que 

“É quase unânime a idéia de que a descentralização no processo decisório 
é condição básica para a efetivação das políticas sociais. Acredita-se que, 
com ela, os recursos sejam alocados mais eficientemente e que o controle 
de sua aplicação se faça da maneira mais explícita e ampla possível, entre 
os vários atores da sociedade. Ou seja, uma das justificativas apresentadas 
para a implementação de estratégias de descentralização política é o 
aperfeiçoamento democrático e o favorecimento do desenvolvimento 
social”. 

                                                                                                                                                                                    
3Para o aprofundamento desse tema ver FLEURY, Sônia  (2002). 
4Para LUBAMBO (2002), “enquanto a governabilidade ser refere às condições do exercício da autoridade pública, a 
governança qualifica o modo de uso dessa autoridade”. No Relatório do Desenvolvimento Humano (PNUD, 2002), a “boa 
governação” surge como um dos fatores imprescindíveis para o desenvolvimento humano. Segundo o Relatório, não há uma 
resposta única sobre o que é uma “boa governação”. Contudo, no debate recente, existe um certo consenso em torno do que 
tornaria as instituições e as normas mais eficazes. Nesse consenso são destacados a transparência, a participação, a 
capacidade de resposta, a responsabilidade e a força da lei. “Tudo isto é importante para o desenvolvimento humano – 
especialmente porque as instituições ineficazes causam, geralmente, o maior dos prejuízos aos pobres e às pessoas 
vulneráveis” (op.cit.).   
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Baseado nessa idéia tem-se que um Estado democrático contemporâneo, por 

princípio, não pode prescindir de canais de participação direta entre a sociedade e o 

poder público.

A abertura desses canais de participação – enquanto novos espaços de 

comunicação e formas de relacionamento entre a sociedade civil e o poder político 

local - passou a ser considerado um instrumento fundamental da gestão pública. 

Para LUBAMBO (ibidem), na sociedade atual 

“Foi criado, assim, um ambiente propício à inserção dos atores sociais e, 
para além de qualquer princípio ideológico, um fato passou a se impor no 
panorama brasileiro: a colaboração entre entidades da sociedade civil e 
órgãos governamentais. Essa cooperação multiplicou-se, em vários níveis, 
desde a atuação no plano comunitário, até a colaboração em programas 
sociais“. 

A sociedade brasileira, especialmente na última década, através de seus grupos 

sociais organizados, promoveu e conquistou a abertura de “arenas” alternativas de 

intermediação de interesses ao se relacionar diretamente com a burocracia estatal, 

quer mediante a implementação de estratégicas como aquelas agrupadas sobre a 

denominação de “Orçamento Participativo” (OP)5, quer mediante a implantação de 

mecanismos de controle social criados a partir de então, como os conselhos 

setoriais locais, ou como a instalação de comissões técnicas e de articulação, a 

exemplo dos fóruns populares criados no âmbito de programas específicos, 

sobretudo os aqueles voltados para a área social.

No âmbito dessa mudança no cenário nacional e seus nexos com a dinâmica dos 

processos em curso no ambiente internacional, podemos observar que existe um 

consenso de que os anos 80 podem ser caracterizados pelo esgotamento do modelo 

desenvolvimentista de cunho autoritário e excludente, que predominou na sociedade 

brasileira desde a década de 30, com todos os impasses e implicações econômicas, 

sociais e políticas que esse esgotamento impôs (e ainda vem impondo) ao país. 

                                                          
5O termo “orçamento participativo” (OP) se tornou corrente no país desde os anos 80, significando a adoção de práticas 
diferenciadas de gestão orçamentária, fundamentalmente no âmbito municipal, levadas a cabo à época por um segmento 
progressista do antigo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), hoje PMDB, e pelo Partido dos Trabalhadores (PT), nas 
quais o elemento inovador introduzido na formulação do Orçamento Público consistiu na abertura de canais e mecanismos de 
participação popular no processo de destinação dos recursos.  Entre as cidades brasileiras que adotaram o OP nesse período, 
Porto Alegre (RS), sob o comando do PT, foi a que maior destaque adquiriu na mídia e na literatura acadêmica, 
especialmente pela sua legitimidade (perdurou por mais de uma gestão). (PIRES, 2001) 
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Como conseqüência disso, as questões setoriais e regionais estão se explicitado sob 

novos contornos e o planejamento vem assumindo novamente uma relevância 

estratégica em todos os níveis da federação brasileira. (MACEDO, 1995, p. 29-37) 

Novos paradigmas de relacionamento entre o poder central e os governos 

subnacionais (Estados) e locais (Municípios), e entre esses e a comunidade estão 

sendo estabelecidos na tentativa de se construir uma nova “governabilidade” capaz 

de dar uma resposta mais eficaz e efetiva aos problemas estruturais da sociedade 

brasileira, sobretudo aqueles referentes à inclusão social dos mais pobres e a 

inserção competitiva do país num contexto econômico globalizado. “Colocam-se 

como cenário de um novo padrão de desenvolvimento processos mais flexíveis e 

orgânicos de formulação e operacionalização de políticas públicas”. (ibidem, p. 34) 

Nesse contexto, as relações interorganizacionais podem ser estabelecidas não 

apenas entre os três níveis de governo (federal, estadual e municipal), mas também 

entre organizações públicas e privadas, organizações não governamentais, 

associações comunitárias e outras formas de organização da sociedade. Essa nova 

realidade administrativa considera que os atores envolvidos numa política pública 

constituem um conjunto conectado e interdependente, articulado por meio de redes.

Conforme aponta PECI, A.; COSTA, F. (2002, p.1),

“O modelo burocrático, com seu foco na especialização funcional e no 
formalismo dos controles, serviu adequadamente aos propósitos do Estado 
e da produção privada nos tempos caracterizados pela estabilidade e 
continuidade do desenvolvimento econômico e social. Entretanto, seu poder 
analítico e normativo está hoje bastante reduzido, em face dos níveis de 
incerteza e do ritmo intenso de mudanças. A cooperação interinstitucional, 
voltada para o alcance de sinergia na implementação de políticas públicas, 
passa pela necessidade de adotar um novo paradigma de gestão”. 

Esse emergente processo de substituição do antigo modelo tradicional de gestão 

pública (centralizador e autoritário) por um modelo inovador de elaboração e de 

implementação das políticas públicas, tem exigido dos governos uma atuação cada 

vez mais horizontal e descentralizada. Para TAVARES DA SILVA (2002, p. 1), na 

última década,
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“O processo de descentralização político-administrativa abriu caminho para 
novas experiências na relação Estado-sociedade, sobretudo no plano 
municipal. Fica cada vez mais evidente a necessidade de superar o 
paradigma tecnocrático, através da afirmação e do empoderamento da 
sociedade civil organizada”. 

Nesse novo modelo, as políticas públicas seriam elaboradas levando em 

consideração as pessoas diretamente beneficiadas, através de um planejamento 

participativo, pautado pela definição de consensos estratégicos. As ações de 

governo seriam dotadas de uma maior legitimidade (uma vez que seriam definidas 

através da participação social), o que viabilizaria uma melhor governança dessas 

ações.

Desse modo, uma das alternativas para formulação e operacionalização de políticas 

públicas relacionadas ao planejamento nacional e regional no âmbito desse novo 

modelo converge para definição de arranjos institucionais do tipo policy networks.

Segundo MACEDO (1995, p. 34), esses arranjos 

“[...  respondem às tendências de flexibilidade e de maior organicidade 
nesses processos e ao mesmo tempo vão muito além de perspectivas 
neoliberais e afirmam a importância e a necessidade da ação renovada do 
Estado para superação de entraves estruturais que caracterizam a 
problemática atual do desenvolvimento econômico”. 

Por outro lado, a formulação e a implementação de policy networks impõem grandes 

desafios administrativos vinculados aos processos de negociação e dos consensos 

estratégicos, estabelecimento de critérios objetivos de atuação, distribuição 

transparente de recursos e interação recíproca, construção de mecanismos coletivos 

de decisão, estabelecimento de prioridades e um eficaz sistema de 

acompanhamento e feed-back. “Em outras palavras, os processos de decisão, 

planejamento e avaliação ganham novos contornos e requerem outras abordagens, 

quando se trata de estruturas gerenciais policêntricas”. (FLEURY, 2002, p. 1) 

A perspectiva da gestão integrada das políticas públicas, ou gestão em rede, parte 

do pressuposto de que existem problemas que não podem ser efetivamente 

resolvidos caso sejam tratados numa dimensão exclusivamente setorial. Esse 

conceito de gestão integrada, ao dar conta das interações entre formulação e 

implementação de políticas públicas e das relações intersetoriais, interinstitucionais 



25

e interorganizacionais que prevalecem nesses processos, aponta e ratifica a 

formação de redes interinstitucionais e a criação dos respectivos mecanismos de 

coordenação como um novo caminho para o tratamento desses problemas.

Essas redes interinstitucionais explicam um padrão de intensa interação de 

organizações autônomas que se dispõem a atuar conjuntamente, como um sistema, 

para alcançar objetivos próprios ou coletivos, ou resolver problemas específicos de 

uma clientela alvo (CAVALCANTI, 1991, p.179-180 apud PECI, A.; COSTA, F., 

2002, p. 4).

A implementação dessas redes requereria, assim, a construção de um objetivo maior 

que passaria a ser um “valor” compartilhado entre todos os seus membros, acima 

dos valores particulares de cada indivíduo ou grupo social que possam permanecer 

na rede.6

Para o alcance desse tipo de acordo faz-se necessário criar espaços próprios de 

articulação de pessoas e organizações chamados por muitos dos autores estudados 

como “arenas de barganha”. Nelas as percepções, valores e interesses serão 

confrontados e negociados. A estruturação desses espaços e processos de 

negociação faz parte da dimensão da estrutura da própria rede, que por sua vez, diz 

respeito à institucionalização dos padrões de interação entre seus próprios 

componentes. (FLEURY, 2002, p. 2) 

No contexto de regiões com grandes desigualdades sócio-econômicas e frágeis 

estruturas sociais – como é o caso do Nordeste brasileiro e de seus estados, o 

Poder Público tem um papel preponderante na promoção dessas “arenas de 

barganha”, especialmente considerando que as policy networks podem adquirir uma 

importância ainda maior, na medida em que o desenvolvimento desses territórios 

                                                          
6Para BOISIER (1996, p. 135), o desenvolvimento de um território organizado (nomeadamente um território em que vive 
uma comunidade dotada de certos princípios organizacionais) apenas seria alcançado mediante a existência, articulação e 
condições de manejo de seis elementos – normalmente presentes em qualquer território organizado, são eles: (i) atores; (ii) 
instituições; (iii) cultura; (iv) procedimentos; (v) recursos e (vi) entorno. Para esse autor, “ esses elementos interagem de 
modo denso ou difuso, de forma aleatória ou então de forma inteligente e estruturada. O desenvolvimento resultará apenas 
de uma interação densa e inteligentemente articulada, mediante um projeto coletivo ou um projeto coletivo regional. Do 
contrário, não se terá senão uma caixa preta, cujo conteúdo e funcionamento se desconhece”.  
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apenas poderia ser alcançado, de forma mais equilibrada e sustentável, mediante a 

construção desse “projeto coletivo”.7

Para alguns autores, entre os quais MANDELL (MANDELL, 1990 apud FLEURY, 

2002, p. 7), a estratégia de governança apoiada na construção de policy networks é 

considerada como a grande lacuna nos estudos atuais sobre gestão, especialmente 

na esfera da gestão pública. 

Os modelos de gestão existentes foram pensados para situações intraorganizacional 

que diferem, em aspectos fundamentais, das estruturas interorganizacionais. 

Segundo MANDELL (ibdem), essas estruturas interorganizacionais seriam 

caracterizadas como unidades semi-autônomas ou independentes, que se 

relacionam horizontalmente, através de processos baseados na crença e confiança 

nos outros membros para chegar às metas de cada um.

A proposta do Programa Governo dos Municípios (PGM), implementada pelo 

Governo de Pernambuco a partir de 1999, apresenta-se, em grande medida, 

sintonizada com essa nova tendência de formulação e operacionalização de 

políticas públicas, fortemente marcada pela descentralização das decisões e da 

responsabilidade política e pela participação direta da sociedade na escolha dos 

caminhos que levem ao seu desenvolvimento.  

Ao Estado, nesse novo cenário, caberia o papel de animador e articulador dos 

atores sociais, na perspectiva do desenvolvimento e na promoção das aspirações da 

sociedade. Esse novo modelo de gestão, caracterizado como “Estado-Rede”, tem 

em Manuel Castells8 um de seus principais defensores.

Tendo como finalidade a promoção do desenvolvimento local e a interiorização do 

desenvolvimento no Estado de Pernambuco, de modo a reduzir as desigualdades 

sócio-econômicas no território pernambucano e contribuir para criação de novas 

oportunidades econômicas e melhorar a qualidade de vida e a oferta dos serviços 

                                                          
7Ver a respeito desse tema BOISIER, 1996 e BUARQUE, 2002. 
8Ver CASTELLS, Manuel – “Hacia el Estado-Red? – Globalización Economica e Instituciones Políticas em la Era de la 
Información” – conferência apresentada no Seminário sobre Sociedade e Reforma do Estado – MARE – São Paulo, 26-28 de 
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sociais básicos nos municípios do Estado; e a construir uma cultura e ambiente de 

negociação e de gestão compartilhada com os atores sociais e as instâncias político-

administrativas locais, o PGM tem como um dos pressupostos principais se 

constituir, no âmbito de uma visão territorial integrada, numa “arena de negociação” 

estruturada entre os diversos atores sociais (políticos, empresariais e civis) locais e 

regionais, de modo a promover uma transformação da base de desenvolvimento de 

cada macrorregião do Estado, através da implantação de investimentos 

estruturadores. (BUARQUE, S.; KATTER, G., 2000, p. 5-7).  

Este trabalho tem por finalidade analisar o desenho e a implantação do PGM no 

período 1999-2002, na perspectiva das policy networks. Nesse sentido, busca-se 

avaliar em que medida o PGM se constitui de fato numa experiência “inovadora” no 

campo da gestão pública. O que se pretende ressaltar nesta análise são as 

correlações existentes entre a concepção e seus princípios norteadores e a forma 

como o PGM foi efetivamente percebido e gerenciado pelos stakeholders9,

nomeadamente aqueles que apresentam significativos graus de relevância sobre o 

processo de formulação e operacionalização do Programa, tendo como suporte 

analítico uma abordagem baseada no conceito de gestão pública tradicional e 

inovadora, de redes de políticas públicas (policy network) e na própria teoria dos 

stakeholders. De modo em particular, buscamos identificar com este trabalho os 

principais problemas, dilemas, inovações e avanços do modelo de gestão pública 

implementado pelo Governo Estadual através do PGM.     

Considerando a complexidade do tema, cuja análise depende, em grande medida, 

de um conjunto de elementos, variáveis e interrelações subjetivas, bem como, a 

natureza da pesquisa em foco, optou-se por uma abordagem qualitativa do 

problema, sobretudo por ser essa abordagem uma forma adequada para entender a 

natureza de um fenômeno social (RICHARDSON, 1999, p. 79).

                                                                                                                                                                                    
março de 1998, resumido em CASTELLS, Manuel – “O Estado-rede e a reforma da administração pública” – in Reforma 
Gerencial – Revista do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, n.º 2. Brasília, julho de 1998. 
9A expressão em inglês “stakeholders” designa os “grupos ou indivíduos direta ou indiretamente afetados pela busca de uma 
organização por seus objetivos” (STONER, James A. F. e FREEMAN, R. Edward, 1985). Os stakeholders podem ser 
externos ou internos, segundo o tipo de relação que mantém com a organização (ou rede). Para MITCHELL, AGLE & 
WOOD (1997, apud MARTINS e FONTES FILHO, 1999, p. 9) stakeholders são atores (internos e externos) que afetam ou 
são afetados pelos objetivos ou resultados de uma dada organização, em diferentes graus, na medida em que possuem entre 
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Essa abordagem opõe-se à visão positivista e sua linearidade, na medida em que vê 

as coisas em constante fluxo e transformação. “Seu foco é, portanto, o processo. 

Dentro dele, o entendimento de que a sociedade constrói o homem e, ao mesmo 

tempo, é por ele construída.” (VERGARA, 2000, p.13)

Dentro dessa abordagem, a estratégia metodológica escolhida para o 

desenvolvimento desse trabalho foi o chamado “estudo de caso”, uma vez que se 

pretende analisar acontecimentos contemporâneos. Um estudo de caso constitui-se 

numa investigação empírica que estuda um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos (YIN, 2001, p.32-33). Desse modo, o 

estudo de caso utilizado neste trabalho pressupõe perguntas do tipo “como” ou “por 

que” sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o 

pesquisador tem pouco ou nenhum controle.  

O estudo de caso desenvolvido caracteriza-se como sendo do tipo explanatório, 

descritivo e explicativo, na medida em que se desenvolve uma investigação sobre 

um fenômeno no qual ainda há pouco conhecimento acumulado e sistematizado; 

expõem-se as características desse fenômeno sem a pretensão de explicá-lo em 

sua totalidade; e busca-se identificar e esclarecer em que medida o PGM alcançou 

seus objetivos, constituindo –se num modelo inovador de gestão pública. Procurou-

se com essa estratégia compreender a manifestação do problema, tomando por 

base o conhecimento empírico, enfatizando o contexto natural onde o problema se 

manifesta e procurando ressaltar as múltiplas variáveis decorrentes do próprio 

fenômeno.

“Em outras palavras, o estudo de caso como estratégia de pesquisa 
compreende um método que abrange tudo – com a lógica de planejamento 
incorporando abordagens específicas à coleta de dados e à análise de 
dados. Nesse sentido, o estudo de caso não é uma tática para a coleta de 
dados nem meramente uma característica do planejamento em si (Stoecker, 
1991), mas uma estratégia de pesquisa abrangente”. (YIN, 2001, p. 33) 

Na aplicação dessa estratégia metodológica procurou-se não privilegiar um ou outro 

meio de investigação, mais sim partir de uma visão pluralística dos mesmos de 

                                                                                                                                                                                    
um ou três atributos básicos: poder, legitimidade e urgência. Os atores que não apresentam pelos menos um desses atributos 
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modo que um complementasse o outro. Assim, utilizamos um conjunto diversificado 

de evidências, dentre as quais destacamos os documentos escritos, incluindo 

matérias jornalísticas publicadas na mídia escrita sobre o PGM, base de dados 

oficiais disponíveis (documentos), entrevistas em profundidade, observação 

participante e pesquisa bibliográficas. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No Capítulo 1, descrevemos o 

que é o PGM, seu desenho e a sua estratégia de implementação.

No Capítulo 2 e 3 recorremos a um referencial teórico como forma de entendimento 

das questões abordadas neste trabalho. No Capítulo 2, tratamos dos modelos de 

gestão pública (nomeadamente o tradicional e o inovador) e a abordagem desses 

modelos no contexto do chamado desenvolvimento de base territorial. No Capitulo 3, 

tratamos do referencial analítico relativo as redes de políticas ou policy network e as 

contribuições da teoria dos stakeholders para o estudo das redes.  

No Capítulo 4, procuramos mostrar, a partir da visão dos stakeholders relevantes no 

âmbito da formulação e da operacionalização do Programa, em que medida o PGM 

alcançou seus objetivos, constituindo-se de fato numa experiência, em parte 

inovadora e em parte de transição, de formulação e operacionalização de políticas 

públicas no contexto estadual. Neste Capítulo destacamos os pontos mais 

relevantes do modelo de gestão proposto no PGM em contraponto com os princípios 

de um modelo inovador de gestão pública, na perspectiva das policy network, tendo 

por base o resultado das entrevistas em profundidade realizadas junto aos 

stakeholders selecionados e o cotejamento desse resultado com a percepção do 

PGM pela imprensa, através da análise de uma coletânea de matérias jornalísticas 

publicadas na mídia escrita sobre o mesmo, no período estudado neste trabalho – 

1999 a 2002.

No Capítulo 5, o último, é apresentado as considerações finais sobre o que foi 

discutido e abordado ao longo dos capítulos anteriores, bem como, as 

recomendações para futuros estudos e pesquisas decorrentes. 

                                                                                                                                                                                    
(não afetam os resultados e / ou não afetados pelos resultados) não são considerados stakeholders.
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1 O PROGRAMA GOVERNO NOS MUNICÍPIOS – PGM 
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1.1 O DESENHO DO PROGRAMA 

1.1.1 Os antecedentes

O Programa Governo nos Municípios (PGM), formulado e implementado pelo 

Governo de Pernambuco na primeira gestão do Governador Jarbas Vasconcelos 

(1999-2002), trouxe para o âmbito estadual a experiência de “orçamento 

participativo” desenvolvida quando o mesmo foi Prefeito do Recife (1986-1988), 

denominada a época de Programa “Prefeitura nos Bairros”10. Mesmo considerando a 

experiência acumulada e a inspiração do Programa Prefeitura nos Bairros, o PGM 

requereu, tanto na sua formulação como na própria implantação, uma grande 

mudança de enfoque em face de necessidade de adaptação à escala e 

especificidades estadual. 

Desse modo, embora partindo da experiência acumulada e do aprimoramento das 

lições positivas vivenciadas no Programa “Prefeitura nos Bairros”, podemos observar 

algumas diferenças fundamentais entre a forma de participação trabalhada na 

escala municipal e o processo de descentralização e de gestão compartilhada 

desenvolvido na escala estadual, e que foram de fundamental importância na 

concepção do PGM, são elas (BUARQUE,S.;KATTER,G., 2000, p. 1-2): 

(i) a primeira delas refere-se ao caráter sócio-cultural e econômico do território de 

abrangência. Enquanto o Programa “Prefeitura nos Bairros” procurou descentralizar 

o município em micro-regiões (as chamadas Regiões Político-Administrativas – 

RPA), com grande proximidade físico-territorial e relativa homogeneidade sócio-

                                                          
10O Programa “Prefeitura nos Bairros”, implementado pela Prefeitura do Recife entre 1986-1988, na gestão do Prefeito 
Jarbas Vasconcelos e sob a orientação do sociólogo José Arlindo Soares, foi uma das primeiras experiências de OP 
implementada em uma grande cidade brasileira da região Nordeste. As experiências de descentralização e participação 
popular na Prefeitura da Cidade do Recife neste período estão analisadas em inúmeros trabalhos acadêmicos. Dentre eles 
podem ser mencionados: BALTAR, Maria Tereza – “Estado e Participação Popular”. Mestrado em Desenvolvimento 
Urbano, UFPE. Recife - PE, 1992. BRAYNE, Flávio Henrique – “Education, Citoyennete e Transfomations Sociales: les 
Embarras D'Une Politique Eduacative Populaire dan le Ciclo de Alfabetização. Recife- Brésil - 1986-1988”. Thése de 
Doctorat, Université René Descartes, Sorbone, Paris V. Paris – França, 1993. LEAL, Suely Ribeiro – “Para além do Estado: 
tendências, limites e alcance das novas formas de gestão urbana”. Tese de Doutorado em Economia. Unicamp. Campinas – 
SP, 1994. SOLER, Salvador – “O Prezeis: Um processo de Participação Popular na Formação da Cidade”. Dissertação de 
Mestrado em Desenvolvimento Urbano, UFPE. Recife – PE, 1991. SOARES, J. A. & SOLER, Salvador – “Poder Local e 
Participação Popular”. Editora Rio Fundo. Rio de Janeiro – RJ, 1992. SOARES, J. A. – “Mudanças e Impasses na Gestão das 
Grandes Cidades no Brasil (1986-1996)”. Tese de Doutorado, UNB. Brasília – DF, 1996. WILLEM, Assies – “To Get off the 
Mud: Neighbordhood Associativism in Recife, 1964-1988”. CDLA. Amsterdã – Holanda, 1992. 
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ambiental, o PGM lida com uma ampla escala e com uma grande diversidade das 

microrregiões e municípios; 

(ii) a segunda, refere-se a abrangência dos atores envolvidos. O Programa 

“Prefeitura nos Bairros” trata de modo particular da relação entre poder público 

(governo municipal) com a sociedade, enquanto que o PGM procura estabelecer 

uma dupla relação ao mesmo tempo – com os governos municipais e com a 

sociedade organizada nos diversos municípios e microrregiões; 

(iii) uma terceira seria a forma de implementação das ações. No Programa 

“Prefeitura nos Bairros” as demandas da sociedade se constituem em ações 

prioritárias a serem implementadas pelo governo municipal. O PGM busca construir 

uma cultura e um ambiente de negociação e de gestão compartilhada com os 

diversos atores sociais e instâncias político-administrativas locais, como suporte 

para promoção do desenvolvimento local e interiorização do desenvolvimento. Busca 

construir “parcerias” para implementação de ações estratégicas (e não apenas 

prioritárias), definindo espaços de cooperação e comprometimento entre os diversos 

atores (políticos, empresariais e civis). 

Partindo dessas diferenças, a estratégia de execução definida para o PGM foi 

concebida inicialmente de forma intencionalmente aberta e flexível, onde a 

metodologia foi sendo construída e testada ao longo do próprio processo de 

implementação. Partindo-se de um arcabouço preliminar mínimo, o modelo foi 

evoluindo gradativamente ao longo de sua implementação – e assim adotando um 

conceito “construtivista”, onde esse arcabouço preliminar foi sendo alterado e 

aprimorado na medida em que foi sendo implantado, com base no processo de 

aprendizagem gerado e na avaliação sistemática da própria equipe técnica envolvida 

com a gestão do Programa (ibidem, p. 2). Um ponto importante a destacar nesse 

processo de formulação do PGM é o fato de que, mesmo partindo de um modelo 

flexível, o Programa foi pautado por uma tese básica que norteou toda a sua 

implementação:  

“[...] qualquer forma de institucionalização do orçamento participativo e 
compartilhado deve resultar do processo de mobilização e organização da 
sociedade e não de uma proposta uniformizadora e rigorosa do governo; 
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sem uma efetiva vontade local e uma adequação às características 
regionais, qualquer modelo arbitrário tende ao esvaziamento”. (ibidem, p. 2) 

Baseado nesta tese, o PGM não contemplou ex ante a fórmula corrente na gestão 

pública atual de criação de espaços institucionais formais como conselhos ou 

comissões para a instalação do processo de negociação de parcerias ou mesmo de 

estruturação da participação da sociedade em si. A construção desses espaços se 

daria no próprio processo de participação, de atuação e decisão dos atores locais 

participantes11. Se por um lado essa concepção busca romper com os vícios 

observados nas avaliações recentes sobre a atuação desses conselhos no país, por 

outro poderia trazer dificuldades para a sustentabilidade do processo em cada uma 

das regiões.

1.1.2 A busca do modelo de desconcentração e descentralização 

Conforme destacado no Plano Plurianual - PPA (2000–2003) do Governo do Estado, 

em particular, no seu documento síntese intitulado “Mudança e Desenvolvimento – 

Governo nos Municípios – Planejamento e Orçamento Participativo” (Pernambuco, 

1999), o PGM constituiu-se no carro chefe do planejamento e da relação do Governo 

com a sociedade. O PGM tinha por finalidade introduzir um novo padrão na forma de 

planejar no âmbito do Estado, integrando o planejamento e gestão governamental, e 

criar mecanismos institucionais de participação descentralizada da sociedade na 

formulação de prioridades e programas. 12

A implementação do PGM possibilitou, pela primeira vez no âmbito do Governo 

Estadual, a elaboração de um PPA de forma participativa – consultando à sociedade 

em todas as regiões de Pernambuco, inaugurando no âmbito estadual uma forma 

inovadora e democrática de gestão pública, e redefinindo os procedimentos político-

administrativo existentes, transformando-os em instrumentos de fortalecimento e de 

mobilização da sociedade para decisão (escolha política de alternativas para o 

desenvolvimento) e o controle social. 

                                                          
11A única exceção, no caso das 10 Regiões de Desenvolvimento (RD) definidas originalmente no âmbito do PGM foi o caso 
da Região Metropolitana do Recife – RMR que já contava com um modelo institucional legalmente consolidado, no caso o 
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – CONDERM. 



34

O PGM foi desenhado para responder a dois graves problemas do Estado 

destacados no PPA 2000-2003: a grande concentração espacial da economia (tanto 

em relação ao PIB como da estrutura produtiva moderna) e da população; e a 

excessiva centralização das decisões políticas e da gestão pública estadual na 

Capital.

Pernambuco, como de resto em quase todos os Estados brasileiros, apresenta uma 

grande centralização territorial de sua economia e população e significativa 

desigualdade nos níveis de desenvolvimento e de qualidade de vida entre as 

diversas regiões do Estado, como se pode constatar pela comparação dos Índices 

de Desenvolvimento Humano (IDH)13 dessas regiões na Tabela 1.1.2 (1). 

Tabela 1.1.2 (1) – IDH das Mesorregiões de Pernambuco 

MESORREGIÃO IDH 1991 IDH 2000 

Região Metropolitana do Recife 0,716 0,783 

Mata 0,533 0,637 

Agreste 0,527 0,625 

Sertão Pernambucano 0,538 0,638 

São Francisco Pernambucano 0,610 0,695 

Fonte dos Dados Básicos: IPEA/ PNUD/ e IBGE-Censo Demográfico.  
Elaboração: Agência CONDEPE/FIDEM.  
Nota: Dados preliminares, sujeitos à retificação. 

Por outro lado, as decisões e a gestão sobre os recursos públicos – sejam eles 

financeiros, humanos e tecnológicos – ocorreram até então de forma altamente 

concentrada, em grande medida distanciado da realidade local de cada um dos 

municípios do Estado, contribuindo para consolidar e mesmo ampliar a concentração 

sócio-econômica e populacional. 

Mais da metade do PIB do Estado e cerca de 42% da população pernambucana 

estão concentrados na Região Metropolitana do Recife – RMR, sendo a mesma a 

mesorregião que apresenta os melhores indicadores sociais, como o IDH. Enquanto 

a RMR apresentou um índice de 0,716 em 1991, ligeiramente superior à média 

                                                                                                                                                                                    
12PERNAMBUCO. Mudança e Desenvolvimento – Governo nos Municípios – Planejamento e Orçamento Participativo. 
Recife: SEPLANDES/CEPE, 2000. 
13 Indicador-síntese criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD para medir e comparar o 
grau de desenvolvimento humano entre os diversos países. Combina dados de renda, escolaridade e longevidade. O indicar 
varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de zero, pior será as condições de desenvolvimento humano da respectiva 
região ou país.  
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nacional (0,713), a maioria não chega a 0,50 e apenas uma, a mesorregião do São 

Francisco, apresenta um índice um pouco acima de 0,50. Em grande medida, essa 

pequena variação nessa última mesorregião deve-se ao desenvolvimento do Pólo de 

Fruticultura irrigada instalado na região no final da década de 80.  

Essa desigualdade regional no território do Estado e o distanciamento dos governos 

em relação às reais necessidades e oportunidades de desenvolvimento das regiões 

e municípios exigiram um grande esforço de descentralização e de instalação de 

uma gestão compartilhada, tanto para redefinir o padrão de desenvolvimento dessas 

regiões, como para promover uma maior distribuição da riqueza e integração do 

espaço pernambucano. Nesse sentido,  

“O Programa Governo nos Municípios é uma resposta a esta tendência 
concentradora de Pernambuco, procurando descentralizar a gestão e 
compartilhar a as decisões e as iniciativas voltadas para a promoção do 
desenvolvimento local no Estado, integrando o território e desconcentrando 
os benefícios do desenvolvimento”. (PERNAMBUCO, 2003. Não paginado) 

O PGM foi concebido, portanto, como uma estratégia de chamamento da sociedade 

e dos governantes municipais com a finalidade de se construir um projeto comum de 

desenvolvimento territorial do Estado, através da instalação de um processo de 

discussão e negociação de prioridades e definição de parcerias. Desse modo, toma 

por princípio fundamental a lógica das policy networks no que se refere a 

implementação de uma “nova” estratégia de governança do governo estadual, como 

poderá ser observado, em maior profundidade, no Capítulo 3. 

1.1.3 As diretrizes e objetivos 

O PGM foi orientado por um conjunto de diretrizes (ibidem), nomeadamente 

pautadas sobre num novo paradigma de gestão publica – o Estado-rede14 - onde o 

Estado aparece, cada vez mais, como animador e articulador dos atores sociais, na 

perspectiva do desenvolvimento e na promoção das aspirações da sociedade. 

                                                          
14 O Estado denominado estado-rede é caracterizado, segundo CASTELLS (1998) por compartilhar sua autoridade (ou sua 
capacidade de impor uma decisão) no âmbito de uma rede de instituições. Por definição, uma rede não tem um centro, senão 
pontos nodais, de diferentes dimensões e com relações inter-nodais geralmente assimétricas. Todos os nodos são necessários 
para a existência da rede. Desse modo, o Estado-nação, no âmbito do estado-rede, se articula cotidianamente na tomada de 
suas decisões com outras instituições de diversos níveis e tipos. Para CASTELLS (1998), o Estado (governo) contemporâneo 
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Pressupõe uma ação descentralizada na formulação e na execução para outras 

instâncias públicas e para outros grupos da sociedade. São elas:

- Flexibilidade na negociação e nas formas de organização e institucionalização 

da participação e da descentralização. Parte do pressuposto de que cada uma das 

“regiões de desenvolvimento”15 do Estado tem um perfil sócio-cultural e histórico 

próprio e, conseqüentemente, características diferenciadas entre si, devendo as 

mesmas serem incorporadas no Programa respeitando os diferentes ritmos e formas 

de organização; 

- Foco no processo de negociação em contraponto à institucionalização formal 

do Programa em cada região (o Programa pressupõe um modelo “aberto” para 

criação das instâncias locais de articulação e negociação dos atores sociais). As 

formas institucionais de negociação devem ser construídas de forma flexível, de 

acordo com as especificidades de cada região, devendo as mesmas convergir para 

criação de “espaços de articulação” dos atores sociais locais (sejam conselhos ou 

fóruns regionais ou similares), com suas respectivas formas e papéis específicos; 

- Participação da sociedade nas negociações e nas instâncias de negociação 

deve ser considerada um diferencial positivo, para efeito da definição das 

prioridades de investimento estadual. O envolvimento e o comprometimento do 

poder público municipal nas instâncias descentralizadas (quando criadas) devem 

constituir fator relevante para inclusão de suas propostas no orçamento e no PPA 

estadual;

- Prioridade na implementação dos projetos que apresentem arranjos 

institucionais baseado na parceria e co-responsabilidade dos municípios, 

especialmente dos governos municipais. 

                                                                                                                                                                                    
surge, cada vez mais, como um animador e articulador de atores sociais na perspectiva do desenvolvimento e na promoção 
das aspirações da sociedade.   
15 Denominação dada as áreas resultantes da proposta de regionalização definida no âmbito do Programa. Inicialmente foram 
identificadas 10 Regiões de Desenvolvimento (RD). Quando da aprovação da Lei do PPA 2000-2003 pela Assembléia 
Legislativa de Pernambuco, o número de RD passou para onze. Hoje, no âmbito da Lei do PPA 2004-2007, o número de RD 
foi alterado para 12. Esses acréscimos foram resultantes de subdivisões sofridas por algumas RD definidas no início do 
Programa, especificamente as RD da macro-região Sertão do Estado.   
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- Concentração das prioridades em projetos supra-municipais estratégicos, de 

caráter estruturador para o desenvolvimento da região, buscando reduzir com isso o  

imediatismo na definição das propostas e o investimento em demandas micro-

localizadas de alcance reduzido a pequenos grupos de pessoas; 

- Prioridade para projetos de interesse coletivo, que permitam a integração de 

ações, iniciativas e projetos públicos – estaduais e municipais, transformando-os em 

catalisadores de recursos federais; 

- Complementação do processo de descentralização da gestão, através da 

participação da sociedade e das Prefeituras, de modo a ampliar e fortalecer a 

capacidade de investimento, participação e formação de parcerias das organizações 

locais.

Baseado nessas diretrizes, o PGM tem por finalidade promover o desenvolvimento 

local e regional de modo a reduzir as desigualdades sócio-econômicas e contribuir 

para criação de oportunidades, aumentando a qualidade de vida e a oferta de 

serviços básicos em todo o Estado, através dos seguintes objetivos específicos 

(ibidem):

“- Implementar um processo de planejamento compartilhado através de 
definição de iniciativas e ações estratégicas (grifo do autor) de interesse 
comum identificadas a partir das oportunidades locais;  

- propiciar a participação da sociedade e promover a mobilização dos atores 
sociais e das Prefeituras (grifo do autor) na definição de projetos prioritários 
de desenvolvimento e financiamento governamental, aproximando o 
planejamento da realidade local; 

- assegurar eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais e 
promover a convergência dos projetos e iniciativas (grifo do autor) no plano 
local e microrregional; 

- estimular o associativismo dos municípios e a co-responsabilidade das 
Prefeituras e da Sociedade (grifo do autor)  na definição e implementação 
das ações, construindo parcerias sólidas e concretas, dentro de prioridades 
microrregionais; 

- estimular parcerias das instituições públicas com as organizações e 
empresas privadas  (grifo do autor) em iniciativas conjuntas de investimento 
e promoção do desenvolvimento local; 
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- construir um espaço institucional de negociação e gestão compartilhada
(grifo do autor) entre o Governo do Estado, por um lado, e a sociedade e as 
Prefeituras, através da formação de instâncias organizadas e colegiadas; 

- melhorar a base institucional e gerencial dos municípios (grifo do autor) e 
sua capacidade de arrecadação e investimento para viabilização dos 
projetos e das parcerias e contrapartidas”. 

Cabe destacar que, no contexto do PGM, o desenvolvimento local é entendido como 

sendo um processo endógeno de envolvimento da comunidade e de aproveitamento 

de todas as potencialidades locais capazes de promover o dinamismo econômico e 

a melhoria da qualidade de vida da população, resultante da mobilização das 

energias da sociedade, explorando as suas capacidades e potencialidades 

específicas (BUARQUE, S., 1999).

Assim definido, o desenvolvimento local decorre, normalmente, de formas de 

mobilização e de iniciativas dos atores locais em torno de um projeto coletivo que dá 

sustentação e viabilidade política às ações, sendo o mesmo de fundamental 

importância para superação das desigualdades regionais. (CASTELLS, M.; BORJA, 

J., 1996)

1.2 O PGM EM AÇÃO 

1.2.1 A regionalização proposta 

Embora o nome do PGM faça referência direta aos “municípios”, a base de 

organização territorial do Programa é a microrregião, que articula um conjunto de 

municípios por afinidade espacial e aglomeração econômica (cadeias e arranjos 

produtivos), sendo essa microrregião o lócus privilegiado das ações compartilhadas 

do Programa no território pernambucano.

Coube a equipe técnica da recém criada Fundação de Desenvolvimento Municipal 

(FIDEM)16, órgão da administração indireta vinculada à então Secretaria de 

                                                          
16A Fundação de Desenvolvimento Municipal - FIDEM foi recriada no âmbito da reforma administrativa implementada no 
início da Gestão Jarbas Vasconcelos (1999-2002), sendo a mesma originária da fusão da então Fundação de 
Desenvolvimento Municipal do Interior de Pernambuco (FIAM) e da Fundação de Desenvolvimento Metropolitano 
(FIDEM). Na reforma implementada no início de 2003, já na segunda Gestão do Governador Jarbas Vasconcelos (2003-
2006), essa nova Fundação foi novamente reestruturada, passando a incorporar também parte das funções do então Instituto 
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Planejamento e Desenvolvimento Social (SEPLANDES), também responsável pela 

gestão operacional do Programa, o estudo e a formulação de uma nova 

regionalização para o território estadual que levasse em consideração os padrões de 

afinidade sócio-econômicos e ambientais específicos dos municípios entre si.  

A FIDEM iniciou um processo de mapeamento das informações existentes e 

disponíveis em diversos bancos de dados do Governo do Estado e em outras 

organizações públicas e privadas como o IBGE, o PNUD e a FIEPE.17

Baseado nessas informações foi elaborado um conjunto de mapas temáticos 

situacionais, num total de aproximadamente trinta e cinco.  

Da análise técnica desses mapas, através de um processo de superposição e 

agrupamento de informações, resultou a produção de um mapa base (Político-

administrativo) e cinco mapas-síntese principais, que se constituíram na base 

referencial da regionalização proposta no âmbito do PGM. São eles: 

- Mapa de oportunidades para o desenvolvimento; 

- Mapa dos territórios críticos para o desenvolvimento integrado; 

- Mapa dos territórios críticos para os investimentos sociais; 

- Mapa dos centros irradiadores de desenvolvimento; 

- Mapa das redes de comunicações reais, virtuais e tecnológicas. 

Ao estudo desses Mapas Síntese somou-se levantamentos e análises qualitativas 

realizadas pela equipe técnica envolvida com o PGM sobre o que se denominou na 

ocasião de “identidades regionais”. Essas “identidades regionais” priorizaram a 

identificação das potencialidades econômicas (arranjos e cadeias produtivas) 

                                                                                                                                                                                    
de Planejamento de Pernambuco (CONDEPE), sendo esse novo órgão a principal Agência de Planejamento Local e Regional  
do Governo do Estrado hoje.  
17Entre os bancos de dados pesquisados para montagem da base informacional do PGM merece destaque a BDE – Base de 
Dados do Estado, desenvolvido pelo Instituto de Planejamento de Pernambuco – CONDEPE e o PERFIL MUNICIPAL – 
Base de Informações Municipais de todo o Estado de Pernambuco, desenvolvido pela antiga FIAM, além de outras pesquisas 
setoriais desenvolvidas pelo CONDEPE abrangendo dados sobre o Estado como População, Saúde, Educação, Infra-
estrutura, Legislação Municipal, Produção, Regionalizações do Estado, Assentamentos, Conselhos Municipais, Reservas 
Ambientais, Comunidades Quilombolas e Indígenas, Programas Estaduais, Mobilidade, Patrimônio Histórico, IDH, Finanças 
Municipais, Recursos Hídricos e Arrecadação do ICMS, entre outros. 
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existentes em cada um dos municípios do Estado, agrupando-os em porções 

territoriais contíguas.

Esse agrupamento foi sofrendo diversos ajustes a partir das contribuições técnicas 

tanto dos técnicos envolvidos, como dos gestores estaduais diretamente envolvidos 

com o PGM, até apresentar uma divisão territorial do Estado com cerca de dez 

microrregiões.

O desenho final da regionalização do PGM viria a ser definido após uma exaustiva 

análise comparativa desse mapa com as outras “regionalizações” existentes para o 

Estado de Pernambuco como aquelas formuladas por outras instituições como 

IBGE, CONDEPE, Secretaria Estadual de Saúde - SES, Secretaria de Educação e 

Cultura, Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE e o Mapa das Bacias 

Hidrográficas, elaborado pela então Secretaria de Recursos Hídricos.

Esse processo resultou na divisão do território estadual em 10 Regiões de 

Desenvolvimento – RD (Mapa 1.2.1(1)), contendo cada uma delas um agrupamento 

de municípios. Vale ressaltar ainda que a definição dessas RD procurou resguardar, 

no seu desenho final, a possibilidade de se utilizar às séries históricas de 

indicadores sócio-econômicos existentes sobre as diversas mesorregiões e 

microrregiões. Ou seja, procurou respeitar os contornos das microrregiões político-

administrativas definidas pelo IBGE. Assim, se chegou a seguinte divisão: 

1.  RD Metropolitana 

2.  RD Mata Norte 

3.  RD Mata Sul 

4.  RD Agreste Setentrional 

5.  RD Agreste Meridional 

6.  RD Agreste Central 

7.  RD Pajeú-Moxotó 

8.  RD Araripe 

9.  RD São Francisco 

10.  RD Itaparica 



Mapa 1.2.1 (1) 
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Essa divisão final, em grande medida, se aproximou da regionalização definida e 

utilizada pela Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE (cabe ressaltar 

que a regionalização utilizada pela AMUPE apresentava, na ocasião, um total de 

nove regiões). Houve por parte da equipe técnica da FIDEM o cuidado para definir 

“microrregiões homogêneas” não muito extensas do ponto de vista territorial, de 

modo a evitar dispersões e perda de referências espaciais durante a execução do 

Programa, não agrupando um número excessivo de municípios.

Um ponto merecedor de destaque no processo de definição das RD foi a forte 

utilização do conceito de arranjo e cadeia produtiva aplicado na identificação das 

chamadas “identidades regionais” enquanto ponto focal para o planejamento das 

ações do Programa.

No final de 1999, após aprovação da Lei Estadual do PPA 2000-2003 (Lei nº 11.725, 

de 23 de dezembro de 1999), foi criada mais uma RD – a RD do Sertão Central, 

desmembrada da antiga RD do Araripe, composta originalmente por 18 municípios, 

perfazendo então um total de onze RD. Esse novo desenho da regionalização do 

PGM se deu, fundamentalmente, por contribuição direta da Assembléia Legislativa 

de Pernambuco, através de Emenda Parlamentar específica, após a aprovação 

definitiva do PPA 2000-2003.  

Uma vez definidas as diretrizes e a regionalização, o PGM foi sendo implantado 

gradativamente, trabalhando uma RD após outra18, de modo que, ao final do 

primeiro ano de execução (1999), o PGM tinha sido instalado em todas as Regiões 

de Desenvolvimento do Estado.  

Considerando a estratégia metodológica adotada – construtivista e, portanto, 

intencionalmente aberta em relação ao formato e aos instrumentos utilizados – na 

medida em que o PGM estava sendo implantado em cada uma das RD, a 

metodologia e a própria sistemática de trabalho foram sendo aprimoradas e 

                                                          
18O cronograma inicial para implantação do PGM nas Regiões de Desenvolvimento foi definido com base em critérios 
operacionais (como logística disponível, acessibilidade, grau de mobilização, informações disponíveis e outros), bem como, 
em interesses específicos do Governo do Estado na sinalização de suas prioridades e em iniciativas das próprias regiões. 
(BUARQUE, Sergio e KATTER, Gabriel T., 2000)  
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ajustadas, a partir da incorporação de inovações e contribuições dos próprios 

participantes e técnicos envolvidos.   

1.2.2 A operacionalização do PGM – Fase I (1999)

A estratégia operacional adotada para implementação da Fase I do PGM foi 

estruturada segundo uma seqüência lógica de atividades que partia da consulta à 

sociedade local e era concluída com o retorno dos gestores e técnicos estaduais a 

cada uma das regiões para apresentação dos compromissos passíveis de serem 

assumidos pelo Governo do Estado, sendo os mesmos expressos em planos de 

investimento por RD19. Essas atividades foram implantadas através da execução de 

oficinas de planejamento participativo e de amplas reuniões com a comunidade.

Na primeira fase (1999), o ciclo completo do PGM, uma vez realizadas todas as 

plenárias consultivas por RD e após de incorporadas todas as inovações e 

contribuições resultantes da avaliação crítica das mesmas, apresentou o seguinte 

fluxo:

(i) Consulta à sociedade local (levantamento das demandas); 

(ii) Sistematização e tratamento das demandas locais (realizada pela equipe 

operacional do Programa); 

(iii) Negociação entre os principais atores locais de cada região e o Governo 

do Estado, levando em consideração sua capacidade de investimento e 

prioridades setoriais; 

(iv) Inserção das demandas priorizadas no orçamento do Estado  (incluindo o 

PPA – 2000-2003); 

(v) Elaboração de um Plano de Ação Regional para cada RD contendo, entre 

outros, a leitura da realidade e as propostas estratégicas para o 

desenvolvimento da Região; 

(vi) Audiência Pública com a presença do Governador do Estado e de seu 

secretariado, para apresentação do Plano e dos compromissos assumidos 

pelo Governo do Estado, explicitados no orçamento e expressos numa 

                                                          
19Cabe destacar que, uma vez acordados, esses compromissos foram posteriormente inseridos no Plano Prurianual – PPA 
2000-2003 e nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais – LOA que se seguiram. 
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agenda mínima de investimentos - denominada de “Agenda Estratégica” - 

para cada RD. (Apesar de se configurar numa atividade da primeira fase 

do PGM, essa atividade só foi realizada no ano seguinte (2000) a 

implantação do Programa) 

Perpassando todo esse ciclo de modo a viabilizar a implantação das ações definidas 

no PGM e a conseqüente execução dessas “Agendas Estratégicas” foi definido pelo 

Governo do Estado a criação de um “Fundo de Desenvolvimento Regional”20,

constituído com recursos provenientes, em grande medida, da alienação das ações 

da Companhia de Eletricidade de Pernambuco – CELPE pertencentes ao Governo 

do Estado, e cujo recursos resultantes ficou conhecido internamente pelos órgãos do 

Governo do Estado como recursos da “Fonte 07”. Esses recursos estavam sob a 

gestão direta da então Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social, 

enquanto principal órgão gestor do Programa. 

As reuniões foram realizadas com o apoio de uma “prefeitura municipal anfitriã”, pré-

selecionada pelo SEPLANDES/FIDEM, que arcou com a responsabilidade de 

providenciar local, infra-estrutura, divulgação (local) e alimentação para todos os 

participantes. De um modo geral, a escolha dos municípios sedes das reuniões não 

foi baseada ou mesmo pautada por critérios meramente de ordem política, mas 

privilegiou principalmente as condições operacionais necessárias a realização do 

trabalho, definidas pela equipe técnica. (BUARQUE, S.; KATTER, G., 2000) 

A convocação para as reuniões foi feita através de convites formais, visitas de 

campo, contatos pessoais, ampla divulgação na mídia, incluindo a utilização de 

carros de som e entrevistas em rádios locais. As reuniões exigiram grande esforço 

de sensibilização e mobilização por parte dos técnicos da FIDEM e das Prefeituras 

envolvidas, especialmente considerando as distâncias entre os municípios e mesmo 

a área de abrangência de algumas RD.

                                                          
20O termo “Fundo” foi aplicado pelos gestores do PGM para denominar os recursos provisionados por parte do Governo do 
Estado para serem aplicados no referido Programa. Esses recursos totalizavam, no início do PGM, o valor de R$ 150 milhões 
(cerca de 10% do valor bruto obtido pelo Governo com a alienação de sua participação acionária na CELPE). Não se 
constituiu, portanto, um Fundo formal, com regulamentação legal e específica. Cabe destacar, no entanto, as exigências 
contidas na Lei n. 11.484, de 13 de dezembro de 1997, referente a privatização da CELPE, para aplicação desses recursos. O 
Art. 3º definiu o plano de ação específico para aplicação desses recursos, sendo o mesmo voltado exclusivamente para 
aplicação em ações de investimento como projetos econômicos estruturadores, projetos de infra-estrutura e promoção da 
atividade econômica e do turismo. 
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1.2.2.1 Consulta à Sociedade 

A implantação do PGM em cada uma das RD é iniciada com a realização de 

reuniões amplas – com duração de aproximadamente um dia – aberta a participação 

de toda a comunidade da região, que têm por finalidade o levantamento das 

demandas regionais através da consulta aberta à sociedade. 

O trabalho de consulta e levantamento das demandas foi realizado a partir de 

oficinas de planejamento - denominadas inicialmente de “reuniões preparatórias” – 

voltadas para manifestação e explicitação, por parte dos participantes, das propostas 

de investimentos e projetos para o desenvolvimento local da região. 

Intencionalmente foi feita uma separação entre os atores sociais organizados, os 

agentes institucionais, especialmente as prefeituras, e o empresariado local, 

realizando reuniões separadas.  

Essa estratégia partiu do entendimento de que a lógica e formulação das demandas 

se processam de modo diferenciado entre esses segmentos e que o processo de 

discussão em cada um deles seguem estruturas e caminhos diversos. Optou-se 

então por realizar uma oficina por tipo de participante – sociedade política, 

sociedade civil organizada e empresariado. De modo sucinto, esses segmentos 

foram mobilizados segundo a seguinte descrição: 

Quadro 1.2.2.1 (1) – Segmentos Sociais participantes do PGM 
SEGMENTOS SOCIAIS DESCRIÇÃO 

PODER PÚBLICO (com 
ênfase para o MUNICIPAL) 

Prefeitos, Presidentes de Câmara Municipal, Vereadores, 
Deputados Estaduais, Deputados Federais, Juízes, Promotores 
Públicos, Lideranças Políticas, AMUPE - Associação Municipalista 
de Pernambuco e UVP - União de Vereadores de Pernambuco. 

SOCIEDADE CIVIL 
ORGANIZADA 

Associações, Cooperativas, Sindicatos, Conselhos, ONG – 
Organizações Não Governamentais, Comissões, Colônias, 
Assentamentos, Federações, Clubes de Serviço, Movimentos 
Sociais, Lideranças Políticas, Institutos de Ensino, Universidades, 
Escolas Técnicas e similares e Instituições Financeiras (como 
Banco do Brasil - BB, Banco do Nordeste, Caixa Econômica 
Federal - CEF e outras). 

EMPRESARIADO Presidentes de Associações Comercias, Empresários dos setores 
primário, secundário e terciário atuantes na RD. 

Fonte: FIDEM, 2003.  
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Conforme pode ser observado em algumas dessas oficinas21, esse tipo de estratégia 

permitiu, por um lado, certa “independência” na manifestação da sociedade civil, 

mas por outro, fortaleceu em muito o peso e a capacidade de negociação política do 

bloco das prefeituras. No caso específico do empresariado local, em algumas RD22,

esse tipo de estratégia favoreceu o surgimento de “parcerias” estratégicas entre o 

poder público estadual, municipal e o empresariado local. 

Como produto final, cada uma das oficinas resultou num elenco de ações prioritárias 

visando o desenvolvimento da região, de forma preliminar, que seria posteriormente 

negociado junto ao Governo do Estado através, principalmente, do então Secretário 

de Planejamento e Desenvolvimento Social – SEPLANDES, o sociólogo José Arlindo 

Soares. Nem sempre essas oficinas atingiram um resultado satisfatório de 

priorização das demandas formuladas, cabendo a equipe responsável pela 

operacionalização do PGM – no caso, os técnicos da FIDEM – a definição de 

critérios complementares para seleção e priorização dessas demandas. (BUARQUE, 

S.; KATTER, G., 2000, p. 11-12) 

As oficinas foram estruturadas segundo técnicas consagradas de dinâmica de 

grupo23 e um processo estruturado de formulação e organização da reflexão, 

manifestação e seleção das demandas.

Em parte, conforme destacado anteriormente, os instrumentos e ferramentas 

metodológicas utilizadas nessas oficinas não foram suficientes para obtenção de 

uma lista de necessidades e demandas de forma consistente e priorizada. De modo 

geral, as reuniões preparatórias apresentaram a seguinte programação: 

- Abertura 

- Apresentação dos objetivos do programa 

                                                          
21Tivemos a oportunidade de, no ano de 1999, realizar uma observação participante em algumas dessas “reuniões 
preparatórias” – uma na RD Mata Norte e a outra na RD Mata Sul.  
22 O caso mais expressivo observado na construção de “parcerias” foi na RD do Araripe, particularmente no chamado Pólo 
Gesseiro, onde Estado, Município e empresários se uniram para conclusão de um trecho de 92 quilômetros da PE-585, 
considerado estratégico para o desenvolvimento do mesmo. Cabe destacar que o Pólo Gesseiro do Araripe responde por mais 
de 90% da produção brasileira de gipsita.  
23 Entre as técnicas de dinâmica de grupo utilizadas pela equipe da FIDEM nas oficinas de planejamento destaca-se o 
método de visualização dos resultados por tarjetas, conhecido como METAPLAN. Esse método foi difundido no país a partir 
da atuação das agencias de cooperação técnica internacional, sobretudo a GTZ – Deutsche Gesellschaft Für Technische 
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- Apresentação das Linhas de Governo 

- Divisão do público em “salas temáticas” para discussão, agrupando-o por temas 

correlatos (em geral os temas abaixo relacionados foram trabalhados pelos técnicos 

da FIDEM em todas as RD, contudo cabe ressaltar que, em alguns casos 

específicos, como por exemplo, nas duas RD da Mata, essas “salas” foram 

reagrupadas ou mesmo criadas novas “salas” como aquela que tratou diretamente 

de programas estruturadores para essas duas RD como o PROMATA – Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco): 

a. Educação e Saúde 

b. Recursos Hídricos 

c. Produção Rural 

d. Assistência Social 

e. Infra-estrutura 

f. Segurança 

- Levantamento de Problemas e Potencialidades 

- Elaboração de Propostas estruturadoras 

- Plenária de compatibilização e eleição das propostas prioritárias para a Região 

- Encerramento 

Os trabalhos realizados com os grupos temáticos foram moderados por técnicos da 

FIDEM (em grande medida com o apoio de técnicos da GTZ), além da participação 

subsidiária de técnicos das secretarias setoriais como educação, saúde e infra-

estrutura. O resultado dos trabalhos de cada uma dessas salas era apresentado na 

plenária final, onde se procedia a eleição, por manifestação aberta e direto, das 

ações prioritárias da Região de Desenvolvimento.  

Os resultados sistematizados eram apresentados numa plenária de encerramento, 

que sempre contou com a presença do Governador, secretários estaduais, dirigentes 

de órgãos estaduais, além do público que participou das etapas anteriores. Esse tipo 

de ação, segundo muito dos documentos oficiais estudados sobre o Programa, 

reafirmaria o compromisso do Governo do Estado com um “novo modelo de 

planejamento”.

                                                                                                                                                                                    
Zusammenarbeit (Agência de Cooperação Técnica Alemã), que foi uma das parceiras do Governo do Estado na capacitação 
dos técnicos da FIDEM.  
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Nesse contexto, essas plenárias de encerramento foram vistas como um importante 

instrumento de transparência e de legitimação das ações do Governo em todo o 

Estado, especialmente considerando a participação do Governador do Estado 

nessas plenárias de encerramento (o Governador do Estado esteve presente em oito 

das 10 reuniões plenárias de encerramento).

No ano de 1999 foram realizadas 22 reuniões preparatórias e 10 plenárias de 

encerramento espaçadas no período de março a dezembro, conforme podemos 

constatar no Quadro 1.2.2.1 (2). (PERNAMBUCO, 2003)

Quadro 1.2.2.1 (2) – Reuniões realizadas no âmbito do PGM no ano de 1999 

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO SEDE PERÍODO 

RMR (CONDERM) (*) Recife 10 de março 

AGRESTE MERIDIONAL Garanhuns 08 de abril 

MATA NORTE Nazaré da Mata 04 a 05 de maio 

SÃO FRANCISCO Petrolina 21 a 24 de maio 

PAJEÚ – MOXOTÓ São José do Egito 29 de junho a 02 de julho 

ARARIPE Araripina 26 a 27 de julho 

FÓRUM POLÍTICAS SOCIAIS (**) Recife 12 a 13 de agosto 

AGRESTE SETENTRIONAL 

AGRESTE CENTRAL 
Caruaru 15 a 17 de setembro 

ITAPARICA Floresta 19 a 22 de outubro 

MATA SUL(***) Palmares 30 de novembro a 03 de dezembro

Fonte: FIDEM, 2003. 

Observações:
(*) Reunião realizada no âmbito do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife. 

(**) Em função do baixo número de propostas na área social, constatado ao longo do processo inicial de 
implantação do Programa, a SEPLANDES promoveu um fórum específico para discussão do tema, o que 
possibilitou a agregação das propostas numa escala regional para todo o Estado, o que resultou na 
formulação de uma “Agenda Social” para o Estado de Pernambuco. Cabe ressaltar que, naquela ocasião 
Pernambuco enfrentava uma de suas piores secas, sendo a questão do abastecimento de água tema 
recorrente em praticamente todas as RD, bem como, a questão da baixa capilaridade e má conservação do 
macro-sistema viário do Estado. 

(***) A Reunião de encerramento da Mata Sul ocorreu após o envio do Projeto de Lei do PPA 2000-2003 à 
Assembléia Legislativa de Pernambuco.  

1.2.2.2 Sistematização e tratamento das demandas 

O material resultante das oficinas, considerando o curto prazo em que foi produzido, 

era, em sua maioria, desigual e muito amplo, dificultando sua utilização como 
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instrumento de negociação, tomada de decisão e de compromisso por parte do 

Governo do Estado. Por conta disso, esse material recebeu um tratamento por parte 

dos técnicos da FIDEM, no que concerne a organização, agrupamento e 

categorização das demandas, de modo a torná-las um “conjunto consistente e denso 

de proposições” (BUARQUE, S.; KATTER, G., 2000, p. 11).  

Em geral, esse tratamento organizava as demandas de acordo com sua pertinência 

com as “Linhas de Ação” do Programa de Governo e seus projetos prioritários, 

sendo as mesmas, posteriormente, consolidadas no PPA Estadual (2000-2003), são 

elas:

- Formação Profissional e Emprego; 

- Apoio à Pequena Produção como Fonte de Criação de Emprego e de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável; 

- Desenvolvimento Industrial e de Serviços Modernos para a Criação de 

Empregos;

- Os Caminhos para o Desenvolvimento: Energia, Transportes, e Comunicação; 

- Enfrentamento da Exclusão Social: Criança e Adolescente, Idoso e Portadores de 

Deficiências;

- Água e qualidade de vida; 

- Universalização e Promoção da Saúde; 

- Educação e Cidadania; 

- Segurança Pública Justiça e Cidadania; 

- Fortalecimento do Turismo como Indutor do Desenvolvimento; 

- A Cultura como identidade Pernambucana; 

- Estruturação e Dinamização da Agropecuária; 

- Infra-Estrutura Básica: Habitação Popular e Saneamento; 

- Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e Meio Ambiente. 

Uma vez organizadas as demandas segundo essas “Linhas” e, tendo por base os 

objetivos estratégicos do Programa, sobretudo aquele referente à redução da grande 

concentração espacial da economia e da população e, ainda, partindo de uma visão 

de desenvolvimento territorial integrada, as mesmas foram “hierarquizadas” pela 

equipe técnica da FIDEM com base nos seguintes critérios: 
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(i) Grau de abrangência – ou seja, quantidade de municípios beneficiados; 

(ii) Caráter estruturador – como e o quanto a ação proposta apóia o 

desenvolvimento das potencialidades da RD; e

(iii) O IDH dos municípios beneficiados com a ação – priorização para os 

municípios de menor IDH. 

Uma vez concluído o tratamento das demandas, o resultado servia de base para a 

construção das “Agendas Estratégicas” e realização das plenárias finais, quando se 

dava a discussão direta entre Governo e Sociedade, com a participação do 

Governador do Estado e o secretariado.

No dia seguinte a realização das “oficinas preparatórias” e, portanto, antes da 

realização da plenária final com a presença do Governador, o material selecionado 

das demandas era submetido a uma pré-negociação junto aos representantes dos 

secretários estaduais (geralmente os secretários adjuntos), de modo “a definir a 

posição do governo, a convergência com a visão de projetos governamentais para a 

região, preparando a negociação e discussão com a sociedade” (ibidem, p. 12).  

Conforme destaca BUARQUE;S; KATTER, G. (2000, p. 12), 

“A idéia original daria um prazo relativamente longo para esta negociação 
com as secretarias setoriais, preparando uma reunião ampla do Governador 
na região, quando apresentaria compromissos concretos de assunção de 
parte das demandas. Por razões operacionais, contudo, a presença do 
Governador passou a ser feita dois dias após as oficinas, dando, portanto, 
muito pouco tempo para a sistematização e confronto das demandas com 
as propostas de governo”.

Como pode ser constatado no Quadro 1.2.2.2 (1), em média, cerca de 50% das 

demandas priorizadas e hierarquizadas nesse processo, em cada uma das RD, 

foram incorporadas nos orçamentos constantes das diversas Secretarias Estaduais, 

sendo os mesmos expressos no PPA 2000-2003. A única exceção foi a RD 

Metropolitana que teve incorporado mais de 95% de suas demandas.

Sobre esses percentuais cabe destacar que sem a existência de um Programa nos 

moldes do PGM dificilmente as RD mais distantes da capital do Estado conseguiriam 

incluir no PPA Estadual um valor expressivo de investimentos diretamente 
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relacionados aos seus problemas locais/regionais. Por outro lado, a ausência de 

uma regionalização do PPA Estadual anterior ao PGM não permite uma análise 

comparativa (ex-post e pos-post) e, conseqüentemente, uma avaliação mais precisa 

sobre o impacto do Programa na desconcentração e numa maior distribuição de 

investimentos por parte do Governo do Estado no território pernambucano.

Quadro 1.2.2.2 (1) - Inclusão no PPA 2000-2003 das Propostas Priorizadas no PGM 

REGIÕES DE 
DESENVOLVIMENTO

Nº. DE 
MUNICÍPIOS 

Nº.
PROPOSTAS 

PRIORITÁRIAS 

Nº.
PROPOSTAS 
INCLUÍDAS 

% de Propostas 
incluídas / 
Total de 

Propostas
São Francisco 08 58 34 58,62 
Itaparica 07 53 25 47,16 
Araripe 15 78 34 43,58 
Pajeú/Moxotó 26 54 18 33,33 
Agreste Setentrional 19 55 22 40,00 
Agreste Central 26 77 38 49,39 
Agreste Meridional 26 35 21 60,00 
Mata Norte 19 69 38 55,00 
Mata Sul 24 76 40 52,63 
SUBTOTAL 170 555 270 48,64 
Metropolitana 14 63 60 95,23 
TOTAL 184 618 330 53,39 
Fonte: FIDEM, 2003. 

Além da inclusão no PPA, parte dessas propostas priorizadas foi inserida na 

execução financeira de diversos programas, projetos e atividades, seja no âmbito 

estadual ou federal, visando a sua efetiva implantação. O mais importante dessas 

fontes de recursos foi o “Fundo” criado especialmente pelo Governo do Estado para 

viabilizar os projetos prioritários do PGM, constituído com recursos provisionados da 

privatização da CELPE. 

Cabe destacar que a proposta final contida no PPA Estadual foi estruturada a partir 

de um conjunto de “Ações Âncoras”, definidas e priorizadas pelo núcleo estratégico 

do Governo do Estado, coordenado pelo próprio Governador com o apoio do 

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Social, sendo as mesmas baseadas 

nos compromissos assumidos pelo então candidato ao Governo do Estado, Jarbas 

Vasconcelos, em seu “Plano de Governo” (ainda no período eleitoral de 1998) e 

numa visão estratégica do desenvolvimento de Pernambuco, elaborada por um 

grupo de especialistas setoriais.
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Assim, as propostas advindas do PGM em seu processo de consulta “regionalizada” 

adquiriram, no contexto do PPA e do Orçamento estadual, um caráter complementar 

e norteador para uma descentralização dos investimentos previstos contidos nesses 

instrumentos, além de introduzir no âmbito do planejamento estadual mecanismos 

para uma gestão participativa desses próprios instrumentos e da gestão pública 

estadual como um todo.

1.2.2.3 Plenária Final de Negociação entre o Governo do Estado e 

Sociedade

Concluída a organização e hierarquização das demandas e seu cotejamento com as 

propostas das secretarias setoriais, foram realizadas, em cada uma das RD, 

reuniões plenárias – denominadas posteriormente de “Fórum” – onde foram 

convocados a participar todos os participantes das oficinas anteriores mais a 

sociedade em geral. Considerando as limitações de acesso por parte da população 

do TD como um todo, foi marcante a presença das pessoas e organizações do 

município sede, conforme pode ser observada nas atas das reuniões. Essas 

reuniões foram realizadas com a presença do Governador e do secretariado. 

Essas reuniões, em geral, foram abertas com uma apresentação, pela equipe da 

SEPLANDES/FIDEM, da “Visão Estratégica do Governo do Estado para 

Pernambuco” e do “Diagnóstico da Região de Desenvolvimento”, ambos elaborados 

pela equipe técnica com base em dados pré-existentes. No Diagnóstico foram 

destacadas, principalmente, as potencialidades regionais.

Na seqüência era apresentado o resultado do tratamento das demandas e, em 

seguida, era aberta a discussão com a plenária. Quase sempre essa discussão era 

utilizada pelos presentes para reforçar suas demandas. Ao final, tinha-se o 

pronunciamento do Governador que elencava quais os compromissos que poderiam 

ser assumidos pelo Estado. O principal compromisso nessas reuniões era a inclusão 

no orçamento do Governo Estadual das demandas consideradas consistentes e 

compatíveis com as prioridades estratégicas do Governo. 
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Originalmente, tinha-se a intenção de se implementar no PGM um processo de 

negociação que pudesse promover a construção de parcerias e responsabilidades 

compartilhadas pelo Governo do Estado e pela sociedade local, principalmente com 

as prefeituras da região. “Entretanto, o pouco tempo de trabalho e a amplitude dos 

participantes não permitiam uma efetiva negociação, ficando mais nos discursos e 

formulações genéricas de intenção”. (BUARQUE;S; KATTER, G., 2000, p. 12) 

Ao final de 1999 foram realizadas todas as 10 plenárias finais, totalizando uma 

participação de 4.500 pessoas (média de 450 pessoas por RD).  No Quadro 

1.2.2.3(1) apresentamos o resumo dos números dessa participação e das demandas 

que seriam priorizadas no Orçamento. 

Quadro 1.2.2.3 (1) - Resumo das Plenárias Realizadas no Programa Governo nos Municípios
(Período: março a dezembro de 1999) 

Reuniões realizadas 10
Municípios representados 184
Total de participantes inscritos 4.189

 Sociedade Civil 1.437

 Prefeitos / Representantes 184

 Vereadores 198

Nº Propostas sugeridas 1.249
Nº Propostas prioritárias 618

Total de participantes em Plenárias de Encerramento 4.500

         Fonte: FIDEM, 2003.       
         Observação: O Estado de Pernambuco possui 184 municípios. 

1.2.2.4 Inclusão das demandas estratégicas no Orçamento Estadual 

A execução dessa atividade apresentou grande variação entre as diversas regiões, 

em função do cronograma trabalhado nas reuniões e oficinas e os prazos legais 

definidos para envio do Ante-Projeto de Lei do PPA e Orçamento para a Assembléia 

Legislativa - ALEPE. Assim, algumas RD tiveram suas demandas estratégicas 

definidas antes da conclusão desse Ante-Projeto e outras concluíram suas 

demandas depois de seu envio a ALEPE, como foi o caso das duas RD da Mata (Sul 

e Norte). 

Sendo inevitável esse alinhamento temporal, a equipe operacional do PGM foi 

gerando insumos relativos a todas as RD de modo a compensar essa situação, de 
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modo que tanto as secretarias setoriais, como a próprio órgão da SEPLANDES 

responsável pela elaboração do PPA e do Orçamento tivessem em mãos os 

documentos norteadores de cada região. Assim, algumas RD tiveram suas 

demandas estratégicas “orientadas e definidas” com base nos diagnósticos e 

estudos pré-existentes, sobretudo na FIDEM e no CONDEPE. 

Na maior parte da RD, entretanto, se conseguiu avançar com o PGM, o que permitiu 

que parte das demandas elencadas nas oficinas e reuniões dessas RD pudesse ser 

incorporada ao PPA e ao Orçamento. Um fato merecedor de destaque foi o tipo de 

descrição da demanda inserida nesses documentos. Em geral, essas demandas 

foram inseridas de modo muito agregado em relação ao conteúdo do projeto original. 

No entendimento de BUARQUE, S.; KATTER, G. (2000, p. 12), 

“Esta foi, na verdade, uma negociação delicada tanto pelo caráter muito 
agregado dos orçamentos quanto pela postura das secretarias setoriais, 
resistente a amarrar e regionalizar o seu orçamento; o resultado só foi 
alcançado devido ao empenho do Secretário e à postura do Governador de 
realizar os compromissos assumidos com a sociedade”. 

Como o PGM não figurou no PPA e no Orçamento como uma rubrica específica de 

investimento, as demandas inseridas nesses documentos foram distribuídas de 

forma atomizada nos orçamentos das diversas secretarias e órgãos setoriais.  

Esse processo possibilitou alguns avanços na implementação de um orçamento 

mais regionalizado, contudo, secretarias setoriais como a de Saúde e a de 

Educação pouco, ou quase nada, adotaram da regionalização definida no PGM, 

continuando seu planejamento baseado em suas regionalizações específicas 

(baseadas em agrupamentos de municípios por diretorias regionais).

Em grande medida, esse tipo de postura por parte das setoriais, segundo 

BUARQUE, S.; KATTER, G. (2000), complicou muito o fechamento do orçamento 

em termos financeiros. Por outro lado, essas secretarias, mesmo não adotando 

diretamente a regionalização proposta pelo PGM, tiveram de “informar” seus valores 

orçamentários constantes do PPA por RD.
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Uma vez contempladas as demandas estratégicas no PPA e no Orçamento, foram 

elaborados “Mapas de Investimentos” para cada uma das RD, contendo todas as 

ações que seriam implantadas pelo Governo do Estado. Essas ações passaram a 

ser agrupadas em apenas três eixos (cabe lembrar que, até a plenária final, as 

demandas eram agrupadas segundo um conjunto de “linhas de ação”), são eles:  

(i) Desenvolvimento Social e Econômico; 

(ii) Infra-estrutura para o Desenvolvimento; e 

(iii) Defesa Social. 

    1.2.2.5 Elaboração dos Planos de Ação Regional e Agendas Estratégicas 

Ao final de 1999, a elaboração e publicação dos Planos de Ação Regional pela 

equipe da SEPLANDES/FIDEM para cada uma das RD marcou o encerramento da 

Fase I do PGM, correspondente a fase de sua instalação e implementação. 

Os Planos continham secções referentes ao conhecimento da realidade de cada 

uma das regiões, as potencialidades locais (baseada na identificação de seus 

arranjos produtivos) e ao elenco de propostas e investimentos priorizados e 

hierarquizados para a região. Assim, esses Planos foram estruturados segundo o 

seguinte roteiro: 

 Apresentação 

 Abordagem Histórico-cultural 

 O Programa Governo nos Municípios 

      - Participantes das Reuniões Preparatórias 

 Visão Estratégica de Pernambuco 

 Informações da Região de Desenvolvimento 

      - Leitura da Realidade 

      - Propostas Prioritárias 

      - Propostas de Investimentos Estratégicos para o Desenvolvimento da Região 

 Síntese de Investimentos 

      - Quadro resumo PPA-Federal 
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      - Quadro resumo PPA-Estadual 

      - Gráfico de Investimentos 

 Processo de Implementação 

Esses Planos de Ação tinham por finalidade “propiciar aos parceiros regionais o 

conjunto de informações de planejamento e atuação do Governo do Estado, 

contribuindo [...] para dar maior visibilidade ao processo e insumo aos parceiros [...]”. 

(PERNAMBUCO, 2003. Não paginado) 

Distribuídos em larga escala (foram impressos e distribuídos cerca de 5.000 

exemplares desses Planos entre as diversas organizações governamentais e não 

governamentais das RD), esses documentos foram difundidos visando possibilitar a 

acompanhamento e controle da implementação dos compromissos assumidos pelo 

Governo nas plenárias finais por parte da sociedade. Pode-se observar que, em 

função principalmente dessa finalidade, esses Planos apresentavam uma forma 

gráfica bastante “amigável”, com muitas informações trabalhadas como ilustrações 

(como mapas e gráficos).

Como produto síntese dessa primeira fase, esses Planos resultaram na formatação 

de uma “Agenda Estratégica” para cada uma das RD que foram oficialmente 

apresentadas a comunidade no início da segunda fase do PGM, iniciada no ano de 

2000.

1.2.3 A operacionalização do PGM – Fase II (2000-2002)

A Fase II do PGM foi iniciada com o retorno da equipe técnica do Programa as RD 

para apresentação dos respectivos Planos de Ação Regional, como forma de prestar 

contas a população dos compromissos assumidos pelo Governo do Estado quando 

da realização da primeira etapa, onde foram elencadas e priorizadas as demandas 

locais.

Em relação a primeira, a segunda fase assume um papel relevante no que diz 

respeito a sustentabilidade do Programa tanto ao nível da participação da sociedade 

local, quanto ao nível da gestão do mesmo pelo Governo do Estado, pelo menos por 
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dois fatos significativos: o primeiro, foi a definição e criação da figura do “gerente 

regional”24; e o segundo, pela formação e instalação das chamadas “Comissões de 

Desenvolvimento Regional”.

A criação da figura do “gerente regional” teve por finalidade apoiar institucionalmente 

e facilitar as relações entre a sociedade local organizada da RD e o Governo do 

Estado. Nesse sentido, a função desse “gerente” era o de atuar como um articulador 

e mobilizador do processo de formação e consolidação, no âmbito da RD, de uma 

“rede institucional” que, por sua vez, seria iniciada com a criação de uma comissão 

de desenvolvimento regional.  

Segundo consta do Documento do PPA 2000-2003 (PERNAMBUCO, 1999, p. 71-

72), as chamadas Comissões de Desenvolvimento Regional (denominadas nesse 

documento como “Conselhos Regionais”), tem por objetivo “articular instâncias do 

Governo e atores sociais em torno de temas e questões gerais ou diretamente 

centrados nos programas ou setores”, constituindo-se em espaços de participação 

da sociedade.

No texto do PPA, essas Comissões poderiam assumir diferentes formas 

institucionalizadas de organização nas RD (como por bacias hidrográficas ou 

consórcios municipais), e deveriam reunir Governo e sociedade para avaliar a 

execução do Plano (no caso o PPA) e deliberar sobre as prioridades de 

desenvolvimento do Estado com foco nas sub-regiões. Ou seja, a instalação dessas 

Comissões contribuiria fortemente para a continuidade e a consolidação – de forma 

“permanente” - do processo participativo instalado na primeira fase do Programa no 

âmbito do planejamento das ações do Governo do Estado.

Na prática, as Comissões foram sendo instaladas até o final de 2002, a exceção da 

RD do Araripe, e definidos um “gerente regional” para cada Região. Durante toda a 

segunda fase do Programa, essas Comissões permaneceram com o status de 

                                                          
24 No PPA 2000-2003 (PERNAMBUCO, 1999, p.72) o termo “gerente regional” foi substituído por “agente de 
desenvolvimento regional”. Contudo, na documentação pesquisada na FIDEM/SEPLANDES, nas entrevistas realizadas pelo 
autor e na mídia escrita pesquisada, predomina a denominação “gerente regional”. Segundo o PPA, esse “agente” teria a 
função de estabelecer a conexão dos “conselhos regionais” com o Governo, de modo a promover o desenvolvimento nas RD. 
Esse modelo de “gerentes por projeto/programa” adotado pelo Governo de Pernambuco no âmbito do PGM, bem como, no 
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“provisória”, sendo sua atuação bastante diferenciada entre uma RD e outra, como 

podemos observar em diversos relatórios internos produzidos pela equipe 

operacional do PGM.

“Desde o início a FIDEM foi o órgão coordenador do programa que priorizou 

a formação das comissões e da construção de um capital social como base 

para uma gestão participativa dentro dos conceitos do desenvolvimento 

local sustentável. A dinâmica imposta pela prioridade política do programa 

resultou, em termos operacionais, num certo reagir às situações surgidas no 

processo e menos a um planejamento operacional”. (PERNAMBUCO, 2003. 

Não paginado) 

Nesse período, com o apoio do PRORENDA Urbano/GTZ – (Cooperação Técnica 

Alemã), os membros dessas comissões e os gerentes regionais realizaram uma 

agenda efetiva de treinamentos e capacitações nas áreas de dinâmica de grupo e 

trabalho participativo, instrumentos de gerenciamento e planejamento participativo e 

técnicas de moderação, além de um conjunto de palestras, seminários e eventos 

relacionados a temas ligados ao desenvolvimento local sustentável (DLS).

Ao final de 2002, parte significativa dessas Comissões apresentava, segundo 

depoimentos verbais e relatórios internos dos gerentes, um quadro de crescente 

desarticulação, ratificado ainda mais pelo número pouco expressivo de reuniões 

dessas instâncias registrado nesse período.

Os Quadros 1.2.3 (1) e 1.2.3 (2), apresentados a seguir, expõem de forma 

sistematizada as principais informações referentes à formação dessas Comissões e 

o resumo das principais eventos realizados pelo PGM no período 1999-2002. Vale 

ressaltar que até o final de 2002 a RD do Araripe não tinha constituído 

definitivamente a sua Comissão Regional, em parte, segundo relato dos técnicos 

envolvidos, pelo próprio processo de cisão e criação da RD do Sertão Central. 

                                                                                                                                                                                    
PPA Estadual (2000-2003), está pautado pelo novo modelo de gestão pública brasileira, consubstanciado no Plano Diretor da 
Reforma do Aparelho do Estado (1995), denominado de “Modelo Gerencial”.    
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Quadro 1.2.3 (1) – Formação das Comissões Regionais (CR) do Programa Governo nos Municípios (2000-2002) 
INSTALAÇÃO DA CDR 

Nº DE PARTICIPANTES ANO RD 
Nº

MUNICÍPIOS LOCAL Nº DE MUNICÍPIOS 
PARTICIPANTES

DATA / 
PERÍODO INSTITUCIONAL (**) 

SOCIEDADE
CIVIL

TOTAL

METROPOLITANA 14 Recife 12 maio 60 09 69 

MATA NORTE 19 Vicência 19 
12 a 13 de 

maio
54 135 189 

AGRESTE 
SETENTRIONAL 

19
Taquaritinga do 

Norte
16

19 a 20 de 
maio

44 48 92 

AGRESTE CENTRAL 26 
Taquaritinga do 

Norte
19

19 a 20 de 
maio

36 35 71 

PAJEÚ-MOXOTÓ 26 Triunfo 24 1 a 2 de junho 85 62 147 

20
0

0 

AGRESTE 
MERIDIONAL

26 Garanhuns 26 
9 a 10 de 

junho 
104 93 197 

SERTÃO CENTRAL (*) 08 Salgueiro 08 15 de março 74 13 87 

SÃO FRANCISCO 08 Petrolina 07 22 de março 80 49 129 

ITAPARICA 07 Petrolândia 07 
9 a 10 de 

junho 
104 93 197 20

0
1 

MATA SUL 24 Palmares 24 
11 de 

novembro 
68 140 208 

20
0

2 

ARARIPE 07 Trindade Não disponível abril Não disponível Não disponível - 

TOTAL 184 - 162 - 709 677 1.386 
Fonte: FIDEM, 2003.        
Observação:
(*) 11ª RD, desmembrada da RD Araripe, por proposta da Assembléia Legislativa de Pernambuco, quando da aprovação do PPA/Orçamento.
(**) A presença de gestores municipais ou funcionários das prefeituras na composição dessas Comissãos foi marcate em praticamente todas as RD.  

Nota:
(1) O Estado de Pernambuco possui um total de 184 municípios. 
(2) No caso da RD Metropolitana, não foi criada uma “Comissão Regional” específica, uma vez que esta região já apresentava um sistema de gestão diferenciado das 

demais regiões do Estado, com a existência de um conselho regional específico, o CONDERM – Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife, criado 
pela Lei Complementar n. 10/1994 e instalado em 3 de fevereiro de 1994. 

(3) Até o final de 2002, a RD Araripe ainda não tinha formado sua CR.    
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Quadro 1.2.3 (2) – Resumo dos principais eventos realizados no Governo nos Municípios no período 1999-2002 
ANOREGIÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 1999 2000 2001 2002 
TOTAL

METROPOLITANA - - 

Recife
(agosto)

São Lourenço da Mata 
(setembro)

Cabo de Santo Agostinho 
(fevereiro) 

03

MATA NORTE 
Nazaré da Mata  

(maio)
Vicência  
(maio)

- - 02 

MATA SUL Palmares (dezembro)  Palmares (novembro) Palmares (maio) 03 

AGRESTE SETENTRIONAL -

AGRESTE CENTRAL 
Caruaru (setembro) 

Taquaritinga do Norte 
(maio) -

03

AGRESTE MERIDIONAL Garanhuns (abril) Garanhuns (junho) - 

Belo Jardim (maio) 

02

PAJEÚ – MOXOTÓ 
São José do Egito 

(junho) 
Triunfo 
(junho) 

Serra Talhada (maio) - 03 

SERTÃO CENTRAL (*) - - Salgueiro (março) - 01 

ARARIPE Araripina (julho) - - 
Trindade 

(abril)
02

SÃO FRANCISCO Petrolina (maio) - Petrolina (março) - 02 

ITAPARICA Floresta (outubro) - Petrolândia (maio) - 02 

SUBTOTAL (A) 08 04 07 04 23 

REUNIÕES
EXTRAORDINÁRIAS 

(CONDERM) / OUTROS 
EVENTOS 

Fórum Políticas Sociais 
(Recife / agosto) 

-
Seminário Estadual de 
Desenvolvimento Local 

(Triunfo / Setembro) 

CONDERM (janeiro/abril) 

PROMATA (julho) 
05

SUBTOTAL (B) 01 - 01 02 05 

REUNIÕES ORDINÁRIAS 
(CONDERM)

Recife
(março / maio /dezembro) 

Recife
 (maio) 

Recife
(março / julho) 

Cabo de Santo Agostinho 
(fevereiro) 

07

SUBTOTAL (C) 03 01 02 01 07 

TOTAL (A+B+C) 12 05 12 09 40 

Fonte: FIDEM, 2003.        
Observação: (*) Criada a partir do desmembramento da RD do Araripe por proposta da Assembléia Legislativa de Pernambuco, quando da aprovação da Lei Orçamentária. 
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2 A GESTÃO PÚBLICA
E A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

– ENTRE O MODELO TRADICIONAL E O INOVADOR
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2.1 OS PRESSUPOSTOS DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 

Nos últimos anos assistimos a um crescimento e legitimação da idéia de que 

somente através da implementação de amplos e profundos processos de 

descentralização da gestão pública se poderia avançar na configuração, 

desenvolvimento e na efetivação das políticas públicas, sobretudo, através da 

criação de novas institucionalidades25 capazes de atuar como canais adequados de 

participação no contexto de uma sociedade funcionalmente, cada vez mais, 

diferenciada.

A crise do Welfare State e do nacional-desenvolvimentismo somado à crise do 

fordismo – cujo modelo engendrou processos de reconfiguração dos sistemas de 

produção e circulação de mercadorias, deu espaço à emergência de novas formas 

de exercício da ação pública. (LOIOLA, E.; MOURA, S.,1996) (BRESSER PEREIRA, 

Luiz C., 1998) (BUARQUE, 2002) 

Os questionamentos às instituições burocráticas e representativas e aos paradigmas 

homogeneizadores e totalizadores foram (e ainda são), nesse contexto, fortemente 

destacados. Há hoje uma clara tendência para uma crescente interdependência 

funcional entre atores públicos e privados na consecução das políticas públicas, com 

o objetivo de garantir a mobilização dos recursos – em sua maioria dispersos - e dar 

uma resposta eficaz aos problemas tratados por essas políticas. 

A busca da viabilização de novos interesses e projetos comuns, cada dia mais 

complexos, acena para a opção - na gestão pública - de caminhos que privilegiam a 

diversidade alcançada pela interação entre atores e organizações diferentes e pela 

busca da cooperação e solidariedade, o que traduz uma quebra com os princípios-

chave das instituições burocráticas (tradicionalmente hierarquizadas).  

                                                          
25O termo “novas institucionalidades” é hoje um termo corrente no campo das ciências sociais. Em geral o termo é 
empregado para definir formas alternativas de organização da sociedade, seja no exercício do poder político, da deliberação e 
da tomada de decisão, seja no campo da gestão de processos, seja no campo da produção de bens e serviços, nos âmbitos do 
mercado, do Estado e da sociedade civil. Essas novas institucionalidades representam uma tentativa de fundar  novas 
organizações capazes de acompanhar a velocidade das mudanças na sociedade pós-industrial e de funcionar nesse ambiente 
de grande dinamismo (partindo do entendimento de que as “velhas instituições” já não mais conseguem responder a essas 
mudanças).
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No campo da ação pública, LOIOLA e MOURA (1996, p. 60) nos oferece uma visão 

estruturada sobre a construção de um padrão gerencial: 

Quadro 2.1 (1) – Análise comparativa entre o padrão tradicional e o “inovador” no campo da ação 
pública 

PADRÃO TRADICIONAL PADRÃO INOVADOR 

Redes informais e pouco visíveis de acesso a 
centros decisórios (“anéis burocráticos”, redes de 
clientela). 

Parcerias, espaços, negociação / participação, 
democratização / mobilização de recursos. 
Redes “sócio-governamentais” de caráter 
público. 

Arranjos neocorporativos. 

Movimentos sociais reivindicam do Estado ação 
pública (pressão). 

Redes de solidariedade assumem caráter 
público (ações de solidariedade pública, fóruns, 
ONGs). 

Ação pública via aparato específico com 
profissionais. 

Ação pública via rede de oferta de serviço – 
centro anima / incita e articula operadores. 

Departamentalização. Trabalho em rede por projeto. 

Integração burocrática vertical (de cima para 
baixo).

Articulação de ações a partir do local. Repartição 
de competências. 

Fonte: LOIOLA, E.; MOURA, S. (1996, p. 60) 
Observação: Esses padrões se referem a “tipos ideais”, cuja finalidade é estabelecer um conjunto de 
parâmetros comparativos, sobretudo de justaposição, entre os dois modelos estabelecidos. 

Existe certo consenso de que é cada vez mais difícil para o Estado combinar 

coerentemente e de maneira eficaz suas políticas partindo de um modelo 

centralizador (ou tradicional). Acredita-se que, com a descentralização política, os 

recursos públicos sejam alocados de forma mais eficiente e que o controle de sua 

aplicação seja feito de modo mais explicito e democrático possível. Segundo 

LUBAMBO (2002, p.01), “uma das justificativas apresentadas para a implementação 

de estratégias de descentralização política é o aperfeiçoamento democrático e o 

favorecimento do desenvolvimento social”.

Alguns observadores do processo de democratização no Brasil chegam a uma 

avaliação positiva e otimista da atuação das organizações da sociedade civil no 

processo de descentralização no país. De acordo com TELLES (1994), a sociedade 

civil tem assumido progressivamente a responsabilidade no que diz respeito à 

"constituição de espaços públicos nos quais as diferenças podem se expressar e se 

representar em uma negociação possível" (Ibdem, p. 92) e "nos quais os conflitos 

ganham visibilidade e as diferenças se representam nas razões que constroem os 

critérios de validade e legitimidade dos interesses e aspirações defendidos como 

direitos" (Ibdem, p. 101). 
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Para HAEFNER (2000), a descentralização se constituiu, no caso dos paises da 

América Latina, numa aspiração socialmente sentida durante muitos anos sem, 

contudo, estar atrelada a tradição política desses países. Somente nos últimos anos, 

sobretudo a partir de meados da década de 80, esse processo foi tomando forma e 

conteúdo numa velocidade antes não observada, sendo hoje pautada pela 

existência de um novo contexto em que se redefine uma reestruturação da economia 

mundial e, por conseguinte, dos seus efeitos sobre esses países. 

Por outro lado, as experiências regionais e locais de descentralização vivenciadas 

por esses países são reveladoras de que não se pode entender a descentralização 

como um processo homogêneo. Num dos últimos Relatórios emitidos pelo Banco 

Mundial (BIRD), essa questão é tratada de forma relevante: 

Os países pelo mundo afora têm iniciado reformas dirigidas à integração de 
suas economias ao mercado global e à devolução do poder centralizado 
aos governos locais (...) Os exemplos diferem, tanto porque o tipo e a 
extensão das reformas de que cada país precisa variam largamente, quanto 
porque cada conjunto de reformas tem sido implementado em contextos 
econômicos e políticos variados”. (WORLD BANK, 1999, p. 157 apud 
LUBAMBO, 2002, p.01) 

Ainda no campo das idéias propagadas pelas agências internacionais multilaterais 

de crédito sobre o tema, cabe destacar a relação entre a descentralização e a boa 

governança enfatizada no Relatório sobre o Progresso Econômico e Social da 

América Latina, elaborado pelo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): 

“a questão central é (...) sob que condições a opção descentralizada acarreta uma 

melhoria na qualidade da governança e contribui para um gasto efetivo em bens 

públicos como educação e saúde” (apud LUBAMBO, 2002, p. 2). No entendimento 

do então diretor de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional (FMI), Sr. 

Victor Tanzi, essa questão passa menos por refutar a conclusão de que a 

descentralização pode trazer benefícios à gestão pública, mas, sobretudo pela 

identificação das “situações nas quais essa política pode não trazer os resultados 

esperados a menos que mudanças importantes sejam promovidas nas condições 

existentes”. (apud MELO, 1996, p. 14) 

No Brasil, assistimos nessas últimas décadas um processo de reforma do Estado 

pautado por intensas transformações institucionais tanto no campo da ação pública, 
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no seu sentido mais amplo, como da própria administração pública, em seu sentido 

mais específico. Sob a alegação de que o Estado democrático não pode prescindir 

de canais ativos de participação do cidadão, a Constituição Brasileira de 1988 

instituiu um conjunto de instrumentos voltados para o controle social e 

democratização dos processos decisórios. Para LUBAMBO (2002, p. 2), a instituição 

desses instrumentos “sinalizou para o fato de que a dinâmica macrossocial deve 

exercer um impacto significativo sobre as experiências participativas na formulação e 

implementação de políticas públicas”.

O processo Constituinte foi, no entendimento de CARVALHO (1998, p. 2), um 

momento de efetiva inflexão em que emerge claramente, nas reivindicações dos 

movimentos sociais, a idéia de “participação” da forma como a entendemos hoje. 

(...) A partir da Constituinte, e ao longo da década de 90, torna-se cada vez 
mais clara para os movimentos sociais a reivindicação de participar da 
redefinição dos direitos e da gestão da sociedade. Não reivindicam apenas 
obter ou garantir direitos já definidos, mas ampliá-los e participar da 
definição e da gestão desses direitos, não apenas ser incluídos na 
sociedade, mas participar da definição do tipo de sociedade em que se 
querem incluídos, de participar da ‘invenção de uma nova sociedade’ (...) 
Culminam na Constituinte e no reordenamento institucional que a ela se 
seguiu, diversas lutas que têm raízes na década de 60, quando diversos 
atores sociais pleiteavam as ‘Reformas de Base’. 

A abertura de novas formas de relacionamento e de novos canais de comunicação 

entre sociedade civil e o poder público, consubstanciadas na Constituição de 1988, 

especialmente no âmbito do poder público local, passou a constituir-se num 

instrumento fundamental para a gestão pública. Com isso, foi criado um ambiente 

propicio à inserção de novos atores sociais. Segundo LUBAMBO (2002, p.2, mimeo),

(...) para além de qualquer princípio ideológico, um fato passou a se impor 
no panorama brasileiro: a colaboração entre entidades da sociedade civil e 
órgãos governamentais. Essa cooperação multiplicou-se, em vários níveis, 
desde a atuação no plano comunitário, até a colaboração em programas 
sociais (...) 

Esse ambiente exigiu, por sua vez, a definição de novas estratégias operacionais 

baseada na criação de arenas alternativas de intermediação de interesses entre a 

sociedade civil e o poder público, seja mediante a criação de “comissões técnicas e 

de articulação” ou de mecanismos de controle social como os conselhos setoriais. 
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Na prática, a criação dessas comissões e conselhos constitui-se no modelo adotado 

pela gestão pública no Brasil para institucionalizar a descentralização política no 

âmbito da formulação e implantação das políticas públicas a partir de 1988. 

Entre as experiências mais significativas observadas no país a partir da Constituinte 

destacam-se aquelas voltadas a descentralização dos recursos e dos serviços de 

saúde, com a implantação do Serviço Único de Saúde – SUS, e dos serviços de 

educação, com a implantação do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental – FUNDEF; a implantação dos Conselhos Gestores, como os de 

saúde, da criança e do adolescente e da assistência social; e os processos de 

delegação de competências entre o Estado e a sociedade, através da implantação 

dos Orçamentos Participativos (OP) e seus respectivos conselhos.

Praticamente todos esses exemplos, especialmente os OP, contemplam uma 

descentralização baseada, fundamentalmente, na esfera municipal. Nesse sentido, o 

estudo sobre o Programa Governo nos Municípios (PGM) constitui-se quase num 

estudo de caso único, na medida em que, no âmbito supramunicipal, praticamente 

não se tem registro no país de um processo de orçamento participativo nos moldes e 

na abrangência implementada pelo PGM.

Essa análise requer o aprofundamento de alguns temas considerados fundamentais 

para verificação do alcance e do cumprimento do PGM em relação aos seus 

objetivos e a sua contribuição à construção de um ambiente de gestão 

compartilhada nas diversas regiões do Estado, enquanto pergunta-problema que se 

procura responder neste trabalho. Esses temas, imbricados entre si, são a 

descentralização e a participação.

2.2 A DESCENTRALIZAÇÃO: A COMPLEXIDADE DE UM CONCEITO 

O tema da descentralização surge hoje no centro da discussão sobre as 

desigualdades sociais e a necessidade de uma maior integração social. A promoção 

e a criação de novas institucionalidades voltadas para ampliar a participação social 

através de processos de descentralização do poder decisório tem por finalidade 

fomentar uma nova relação entre o Estado e a sociedade. 
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De acordo com BUARQUE (2002, p.42), o termo descentralização tem sido utilizado, 

indistintamente, para expressar processos bastante diferenciados de redefinição de 

papéis entre instâncias públicas de diferente escalas, nem sempre refletindo uma 

mudança relevante de responsabilidade e autonomia. Para esse autor, a 

descentralização é concebida, de forma precisa, como a “transferência da autoridade 

e do poder decisório de instâncias agregadas para unidades espacialmente 

menores”, como os municípios e as comunidades, conferindo a mesma capacidade 

de decisão e autonomia de gestão.

A descentralização representaria assim, uma efetiva mudança na escala de poder, 

uma vez que conferiria a essas unidades municipais e comunitárias a capacidade de 

escolhas e de definição sobre suas prioridades e diretrizes de ação e sobre a gestão 

de programas e projetos. 

A descentralização estaria assim baseada nos princípios de subsidiaridade, segundo 

os quais tudo o que puder ser transferido para uma unidade espacialmente e 

organizacionalmente menor, como o município ou as instâncias locais, não deve ser 

feito por um organismo maior, como o estado (UF) ou a União. Esses princípios 

consideram ainda que a sociedade local deve também assumir uma função central 

de decisão e gestão, num processo de descentralização do Estado para a 

sociedade.

Nesse entendimento, tudo que puder ser feito pela sociedade não deve ser realizado 

pelo setor público (Estado), cuja responsabilidade deve se limitar aquelas atividades 

que a sociedade não pode realizar por força de lei. Esses princípios estariam 

sobretudo pautados pelos critérios de resultados gerenciais, ou seja, tudo o que 

puder ser feito de forma mais eficiente, eficaz e efetiva por uma instância menor, 

deve ser repassado pelo organismo maior. (Ibidem, p. 51) 

Para TAVARES DA SILVA (2002, p. 9, artigo científico), o processo de 

descentralização decorre quando o Estado se vê incapaz de resolver os problemas 

sem o respaldo efetivo da sociedade. 
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(...) Trata-se de uma situação semelhante a uma panela de pressão preste 
a explodir, tamanho o déficit social. Paralelamente a isso, existe um déficit 
público financeiro que não tem capacidade de dar conta das necessidades 
e demandas sociais. Daí emerge a estratégia de se chamar a sociedade e 
mostrar o estado da coisa pública e tentar trabalhar alternativas criativas 
num cenário adverso. 

Segundo esse autor (Ibidem), existem duas correntes distintas sobre o entendimento 

dos objetivos da descentralização. Na primeira, ela é vista como um meio 

encontrado pelo Estado para reduzir o déficit público através da implementação de 

uma gestão racional econômica e administrativa, com a redução de custos e o 

aumento da qualidade dos serviços prestados e dos resultados; na segunda, ela é 

vista como sinônimo de democratização da gestão, assumindo uma dimensão 

política que visa construir uma cidadania ativa.

Essa contradição, para TAVARES DA SILVA (ibidem), permearia todos “os 

processos de descentralização e de participação social que sofrem de uma grande 

cota de desconfiança por parte dos participantes”. Esse tipo de abordagem tem sido 

recorrente em outros autores, o que nos leva a perceber a convergência de uma 

linha conceitual, de certo modo consolidada, no entendimento desse conceito, como 

pode ser visto a seguir, e que nos ajudará numa melhor identificação do conceito de 

descentralização contido na formulação do Programa Governo nos Municípios 

(PGM) em contraponto com aquele que foi efetivamente implantado, na visão dos 

stakholders estudados neste trabalho. 

Em termos teóricos gerais, HAEFNER (2000, p. 3-4) observa a existência de três 

grandes linhas interpretativas sobre o sentido e os objetivos da descentralização. Em 

primeiro lugar, a descentralização vista sob o enfoque neoliberal que a vê como um 

primeiro passo para privatização dos serviços sociais estratégicos, o qual está 

agregado uma perspectiva tecnocrática que enfatiza a gestão por resultados com 

indicadores de qualidade. A segunda é aquela que ressalta as tensões existentes 

entre as visões que enfatizam a descentralização como um processo de 

modernização e racionalidade administrativa e a descentralização como um 

processo político. A terceira ressalta as perspectivas criadas a partir de uma crítica 

consistente sobre o que se denominou de “utopia descentralizadora” (tradução do 

autor), que vê a descentralização como resposta para todos os problemas 
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relacionados ao alcance do desenvolvimento, sobretudo o desenvolvimento regional, 

criando expectativas desproporcionais sobre o próprio processo.

Para BOISIER (1991, apud HAEFNER, 2000, p. 2) a descentralização, enquanto 

projeto político contemporâneo, requer o reconhecimento de quatro megatendências 

emanadas do contexto globalizado que hoje observamos e que são cruciais para o 

próprio favorecimento desse processo.

A primeira delas diz respeito a revolução científica e tecnológica e seus mais 

variados impactos sobre a produção, informação e transporte. A segunda, os 

processos de reestruturação política do Estado e da administração pública, que tem 

se expressado com uma força “transideológica”, impulsionando a própria 

descentralização.  Em terceiro lugar, a crescente e universal demanda dos grupos 

organizados da sociedade civil por maiores espaços de “autorelización”, que implica 

tanto na descentralização (cessão do poder) como na autonomia (repartição de 

competências) e, por último, a tendência a privatização das atividades produtivas e 

de serviços, enquanto ambiente favorável para a descentralização. De acordo ainda 

com BOISIER (ibidem), as atuais propostas de descentralização apresentam 

variantes importantes das concepções então contidas nos antigos planejamentos do 

desenvolvimento regional, fortemente concentrados nos aspectos econômicos, como 

o realce dado as questões relacionadas ao campo político-administrativo. 

Segundo DE MATTOS (1992, apud HAEFNER, 2000, p.2), a análise sobre as 

diferentes vertentes sobre a descentralização permite identificar pelo menos três 

tipos de discursos, que mesmo quando apresentam alguns pontos convergentes, 

respondem a concepções ideológicas diferentes.

O primeiro desses discursos considera a descentralização um meio para se alcançar 

o desenvolvimento endógeno e é sustentado por aqueles autores que defendem que 

a descentralização constitui-se numa das alternativas mais factíveis para a 

construção e consolidação de uma sociedade cada vez mais democrática, através 

da implementação de processos e práticas transparentes das decisões 

locais/regionais e da elevação dos níveis de participação e controle social. Entre os 



70

autores que se destacam nessa corrente temos os economistas BOISIER, Sergio E. 

(1996); e BUARQUE, Sergio C. (2002). 

O segundo refere-se a descentralização como um meio para uma se alcançar uma 

democratização popular, na medida em que a mesma pode se constituir num 

importante instrumento para construção da democracia desde as comunidades 

locais. Esses discursos se contrapõem fortemente ao projeto neoliberal de 

descentralização na medida em que os interesses políticos se sobreponhem como 

coordenada estratégica aos interesses econômicos de processos como o da 

privatização e o da desregulamentação neoliberal. Parte do entendimento de que é a 

partir do interesse político – e da reforma da própria sociedade política - que deve 

ser redefinido o papel do Estado e suas respectivas funções.  

O terceiro discurso vê a descentralização como um meio para a reestruturação 

capitalista. Parte do entendimento que a atual reestruturação produtiva requer uma 

organização social flexível e com presença mundial. Compreende, entre outros, o 

conteúdo contido nos discursos das agencias internacionais como o Banco Mundial 

e o BID.

Para DE MATTOS (1992, apud HAEFNER, 2000, p.2) em qualquer desses 

discursos, a descentralização estaria significando “una intervención em la estructura 

político-administrativo con la finalidad de modificar la forma y el grado de regulación 

del Estado en determinados âmbitos políticos.”

BOISIER (1991 apud HAEFNER, 2000, p.2) defende que a vanguarda conceitual do 

termo descentralização está associada ao emprego de alguns conceitos que têm 

significados diferentes e que estão sendo usados como equivalentes. É o caso dos 

termos “deslocalización, desconcentración y descentralización”. O primeiro estaria 

associado ao ato de transladar de um lugar para o outro do território atividades 

produtivas, de serviços ou de administração. O segundo, desconcentração, 

corresponde ao ato mediante o qual se passa a capacidade para tomar decisões, 

desde um determinado nível da estrutura administrativa a outro, dentro da própria 

organização. O terceiro, a descentralização, significa reconhecer determinadas 

competências a organismos que não dependem juridicamente do Estado. Para que 
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isso possa ocorrer, esses organismos descentralizados necessitam ter um marco 

legal e normativo próprio. 

Para BOISIER (ibdem), existe um erro freqüente quando da diferenciação das 

diversas modalidades e classes da descentralização. Esse autor classifica essas 

modalidades em funcional, territorial e política que, quando combinadas, podem 

ainda gerar formas mistas. Uma descentralização funcional seria aquela em que se 

reconheceria um conjunto de competências específicas ou delimitadas a apenas um 

setor funcional ao ente descentralizado. A descentralização territorial pressupõe o 

repasse do poder decisório a um determinado território ou localidade. E, finalmente, 

a descentralização política, segundo o autor a forma máxima da descentralização, se 

estabelece quando o corpo descentralizado surge mediante um processo de escolha 

política.

Nessa abordagem, a descentralização é entendida sob o ponto de vista de um 

processo político. Esse entendimento coloca o conceito numa perspectiva 

significativa, considerando o debate atual sobre o tema, uma vez que implica no 

rompimento da visão de que restringe a descentralização como um processo, 

prioritariamente, administrativo.

Na reforma do Estado, descentralização e democracia emergem como princípios 

axiais fundamentais na hora de redimensionar o sentido e a existência de uma 

sociedade que hoje se apresenta funcionalmente diferenciada. Nesse caso, o 

processo de descentralização traria em si uma discussão sobre as possibilidades e 

limites dessa reforma na medida em que ele está voltado para a sua democratização 

e para dá respostas às exigências requeridas pela dinâmica dessa própria 

sociedade.

De acordo com TAVARES DA SILVA (2002, p. 9, artigo científico), a maior 

possibilidade oferecida pela descentralização seria o aprendizado democrático 

obtido através da participação da população na gestão da coisa pública, uma vez 

que teria um importante papel pedagógico na construção de uma nova visão de 

Estado por parte da sociedade, “que ultrapassa a visão assistencialista e clientelista, 
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pois diversifica os interlocutores sociais e compatibiliza a democracia representativa 

com a democracia participativa.”

Por outro lado, um dos maiores riscos da descentralização estaria no fato de 

restringi-la a implantação de uma pauta relativa ao financiamento e a repartição de 

recursos financeiros em grande medida escassos. Para TAVARES DA SILVA 

(ibdem) isso poderia ser um meio para legitimação de algum governo que não 

esteja, necessariamente, comprometido com os objetivos de mudanças estruturais 

da sociedade. 

Ainda segundo esse Autor, a tensão e a difícil conciliação observada entre as 

demandas de caráter emergencial ou de curto prazo e aquelas políticas públicas de 

caráter mais geral e de médio prazo, impõem um grande desafio – atender essas 

demandas sem cooptar ou aliciar os movimentos sociais.  

“(...) Para tanto, é necessário ultrapassar o modelo tradicional de gestão 
pública – clientelista, patrimonialista, centralizador, burocrático, autoritário e 
corrupto – e investir num modelo de gestão inovador, que seja criativo, 
transparente, participativo e, sobretudo, democrático”. 

2.3 A CONSTRUÇÃO DE UMA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Trataremos neste item de aprofundar alguns conceitos chaves relativos a questão da 

participação como um dos aspectos fundamentais para consolidação de uma gestão 

democrática.

No Brasil, os anos 90 foram marcados por uma generalização do discurso da 

“participação”. Os mais diversos atores sociais, seja na sociedade como no Estado, 

reivindicam e apóiam a participação social, a democracia participativa, o controle 

social sobre o Estado, a realização de parcerias entre o Estado e a sociedade civil.

Em geral, esses conceitos têm sido tratados, especialmente pela literatura oficial e 

pela mídia (seja ela escrita, falada ou televisiva), de forma homogeneizada. Contudo, 

não são conceitos com igual significado sob o ponto de vista dos diversos atores 

sociais, sobretudo por apresentarem uma construção histórica diferente. 
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De acordo com CARVALHO (1998, p. 1), a participação democrática nas decisões e 

nas ações que definem os destinos da sociedade brasileira tem sido duramente 

conquistada por essa mesma sociedade, frente a um Estado tradicionalmente 

centralizador e influenciado diretamente por grupos de interesse corporativos e 

privilegiados. 

Refazendo um breve percurso sobre a construção desses conceitos e práticas de 

participação social no Brasil26, destacamos como um dos marcos mais significativos 

na construção da idéia de “participação” da forma como se tem firmado seu conceito 

hoje, a Constituinte de 1988. O amplo movimento de “Participação Popular na 

Constituinte”, que foi responsável pela elaboração de emendas populares à 

Constituição e pela coleta de subscrições em todo o país, marcou esse momento de 

inflexão e o início de uma nova fase dos movimentos sociais.

Segundo CARVALHO (ibidem), a emergência dos chamados novos movimentos 

sociais – caracterizados pela conquista do direito a ter direitos, do direito a participar 

da própria redefinição dos direitos e da gestão da sociedade, culminou com o 

reconhecimento, no próprio texto da Constituição de 1988, de que “Todo poder 

emana do povo, que o exerce indiretamente, através dos seus representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (Constituição Brasileira de 

1988, Art. 1º). Essa “Constituição Cidadã”, como ficou reconhecida pela mídia 

nacional, introduziu um conjunto avançado de novos institutos de democracia direta 

ou semi-direta como o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular em lei, as tribunas 

populares, os conselhos e outros canais institucionais de participação.   

A partir da Constituinte e ao longo da década de 90 torna-se cada vez mais legível 

para os movimento sociais a reivindicação de participar da gestão da sociedade 

como um todo. Reivindicam, sobretudo, a ampliação dos direitos já assegurados na 

Constituição e a participação ativa na “invenção de uma nova sociedade.”

(DAGNINO, 1994) 

                                                          
26 Cabe destacar que o objetivo deste estudo não é analisar a trajetória desse conceito em sua perspectiva histórica e política,
mas sim construir alguns referenciais teóricos para a análise do estudo de caso em questão – o PGM. 
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Várias das lutas travadas pelos movimentos sociais desde a década de 60 atingem, 

na Constituição de 1988, seu ponto mais alto, na medida em que encontram nela e 

no reordenamento jurídico-insitucional que a ela se seguiu o abrigo necessário ao 

atendimento de suas reivindicações.  

Assim foi com relação a luta pela Reforma Sanitária, que aliada aos profissionais da 

Saúde – os sanitaristas – e aos emergentes movimentos populares e sindicais na 

área de saúde, conseguiram aprovar e implantar o Sistema Único de Saúde – o 

SUS, que instituiu um sistema de co-gestão e controle social tripartite (Estado, 

profissionais e usuários) das políticas de saúde, que articula desde os conselhos 

gestores de equipamentos básicos de saúde até o Conselho Nacional de Saúde, 

regido pela Conferência Nacional de Saúde. No campo da Reforma Urbana, a 

criação de importantes espaços de co-gestão das políticas urbanas nas esferas 

estadual e municipal.

No contexto das políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente e de 

assistência social, a criação também de espaços de co-gestão, com a participação 

direta da sociedade civil organizada. Essas políticas, tradicionalmente marcadas 

pelo paternalismo e clientelismo são redefinidas de modo mais universal e 

democrático e submetidas ao controle exercido por movimentos sociais e entidades 

profissionais ligadas a área. 

Além dos Conselhos setoriais, merece destaque nesse período a consolidação, 

sobretudo pelos governos municipais comprometidos com programas democráticos 

e populares, das experiências de “Orçamento Participativo” (OP). Considerando a 

forte relação entre a concepção do OP, tradicionalmente vinculado a gestão 

municipal, e o PGM, faz-se necessário explicitar melhor seu conteúdo operacional e 

o tipo de participação implementada nessas experiências.  

O OP constitui-se em um processo de consultas e debates sobre o Orçamento 

público municipal, que tem se ampliado a cada ano, à medida que, na relação entre 

governo e sociedade, vão sendo gerados novos aprendizados, que redefinem a 

própria metodologia e o alcance dessa participação. Através desse processo, a 

população do município, especialmente seus setores mais pobres, discutem os 
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problemas urbanos que afetam suas vidas, as prioridades de investimento do 

governo municipal e decidem pelo que deve ser feito, onde e quando. Depois 

organizam-se grupos de acompanhamento da execução orçamentária e das ações 

realizadas com esses recursos. Essas experiências têm encontrado grande 

repercussão enquanto forma inovadora de gestão pública, tanto pelo seu caráter 

modernizador, quanto democratizante, e pela sua forte capacidade de aumentar a 

eficácia e a legitimidade do governo que o promove. (CACCIA-BAVO, 1998) 

O OP para autores como SANTOS (2002) e SADER (2002), constitui-se numa forma 

efetiva de combinação entre os elementos da democracia participativa e da 

representativa, que se manifesta em três características principais: (i) a participação 

é aberta a todos os cidadãos  sem nenhum status especial atribuído a qualquer 

organização, inclusive as comunitárias; (ii) a participação combina democracia direta 

e representativa, cuja dinâmica institucional atribui aos próprios participantes a 

definição de regras internas; e, por último, (iii) a alocação dos recursos para 

investimentos é baseada na combinação ativa de critérios técnicos e políticos 

(entendido como a escolha, a decisão por parte da comunidade das ações que 

serão financiadas), respeitando também os limites financeiros da administração 

pública.

Na literatura estudada sobre o OP fica evidente que entre as experiências 

implementadas observa-se uma grande diversidade de amplitude e alcance dos 

seus resultados. De acordo com CARVALHO (1998, p. 4), essa diversidade é, em 

parte, resultante das diferenças observadas no grau de compromisso do conjunto do 

governo com as deliberações do “Conselho do Orçamento”, no papel assumido por 

esses conselhos – ora deliberativos, ora consultivos, e na percentagem dos recursos 

orçamentários que é submetida a sua avaliação. Esses fatores definiriam o OP como 

uma experiência de maior ou menos alcance de seu resultado como “política

participativa e democratizadora”.

Entre as contribuições do OP no campo da gestão pública pode-se destacar a sua 

capacidade de superação do “particularismo” que caracteriza as demandas feitas por 

organizações populares e de articulação das políticas setoriais do município de 
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modo a superar a “segmentação e setorização tecnocrática e clientelista a que 

tendem as diversas secretarias de governo.” (CARVALHO, 1998, p. 4) 

Até agora a participação foi analisada como um fato resultante das reivindicações e 

conquistas da sociedade brasileira, sobretudo aquelas que culminaram na 

Constituinte de 1988. Contudo, pode-se dizer que sempre existiu alguma 

participação como “oferta” estatal. Mesmo as ditaduras necessitam de alguma 

legitimação e interlocução com aqueles setores sociais que as sustentam. No caso 

do Estado brasileiro, essa “oferta” de participação social foi, historicamente, muito 

restrita e em grande medida vinculada a grupos privilegiados. Sobre essa questão, 

CARVALHO (Ibidem, p. 6) destaca que no Brasil 

(...) a democracia parlamentar nunca conseguiu fazer da política uma coisa 
pública. O autoritarismo hierárquico e vertical, as relações de compadrio e 
tutela, o populismo, o clientelismo, as relações fisiológicas entre o público e 
o privado, marcaram nossa história colonial, escravocrata, imperial e 
“republicana” (...) Também outros Estados, no mundo todo, cuja democracia 
foi melhor constituída, passaram, nos últimos anos por “crises de 
legitimidade” que têm gerado inúmeros estudos e propostas de “Reforma do 
Estado”, que buscam adequar a máquina estatal às demandas e à cultura 
moderna. A “participação cidadã” ou comunitária é um discurso que 
acompanha estas reformas, criando espaços de participação, com maior ou 
menor amplitude e efetividade, com os conselhos e a realização ações 
governamentais em “parceria” com a sociedade. 27

Assim, após a Constituição de 1988, observa-se uma generalização por parte do 

Estado e dos partidos que o governam, das propostas de gestão participativa e de 

controle social formuladas pela sociedade e pelos parlamentares, tanto no processo 

constituinte quanto no reordenamento jurídico-institucional que o seguiu. Como 

resultado, temos uma oferta significativa de canais institucionais de participação, 

especialmente de conselhos vinculados aos repasses de verbas federais para os 

estados e municípios. Essa oferta estatal em muitos casos tem sido maior que a 

demanda da sociedade, pelo menos em dois sentidos distintos. 

O primeiro está relacionado a frágil capacidade técnico-política da sociedade civil em 

ocupar esses canais participativos. Considerando que os movimentos sociais se 

forjaram, em sua maioria, durante o período de ditadura (especialmente as décadas 

de 60 e 70), e a própria tradição autoritária brasileira, esses movimentos 

                                                          
27 Cf. BRESSER PEREIRA, L. Carlos, 1998.; SANTOS, B. de Souza, 2002, p. 13-84. 
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desenvolveram um perfil fortemente reativo e reivindicatório, sempre numa postura 

de confronto com o Estado e, assim, apresentam uma baixa capacidade técnica e 

política para a proposição e negociação de políticas públicas, ocupando de forma 

precária esses canais. O segundo, a pouca tradição de alguns territórios (sejam 

municípios ou bairros) em se organizarem, proporem e ocuparem com qualidade 

esses canais criados por iniciativa governamental.

Muitos canais participativos que foram (e são ainda) criados tornaram-se esvaziados 

de conteúdo democrático, além de serem demasiadamente burocráticos e 

segmentados.  Conforme aponta CARVALHO (Ibidem, p. 7), nos diversos partidos 

no governo, mesmo aqueles considerados de esquerda, observa-se certo 

despreparo para lidar com a transparência, ou seja, tornar efetivamente acessível 

para a sociedade as informações, os procedimentos e as decisões de governo, bem 

como, estabelecer de fato relações de parceria com a sociedade. Quase sempre as 

regras estabelecidas para essas parcerias são voltadas muito mais para os grandes 

grupos do que para formação de redes com pequenas e informais organizações 

sociais. Essa autora destaca ainda que, tanto nos governos de direita quanto de 

esquerda existe uma certa falta de vontade e de cultura política que favoreça  

repartir o poder e ao mesmo tempo promover uma co-gestão das políticas públicas 

entre Estado e sociedade. 

“(...) A resistência ou a dificuldade em efetivamente repartir o poder com a 
sociedade devem-se, em alguns casos, a compromissos fisiológicos que 
beneficiam elites econômicas e/ou políticas ou ao clientelismo, 
corporativismo e à centralização que tradicionalmente regem as relações 
entre Estado e sociedade. Em outros casos, devem-se ao tecnicismo, que 
privilegia uma “otimização” de resultados, baseada em avaliações técnicas, 
sobre o risco de partilhar decisões, submetendo-as a critérios sociais e 
políticos”. (Ibdem) 

Para além dessa constatação, o fato é que assistimos durante a década de 90 uma 

afirmação da participação como um caminho necessário e eficaz para consolidação 

da democracia. Participar da gestão dos interesses coletivos passa a significar 

também participar do governo da sociedade e dos espaços de definição das políticas 

públicas. Tem significado ainda a construção de novos públicos não estatais – as 

novas institucionalidades, na afirmação do controle social sobre o próprio Estado, da 

co-gestão, da gestão participativa e dos espaços de interface (parcerias) entre o 
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Estado e a sociedade. Esse é o significado de participação social que se consolida 

no país nos anos 90. (GENRO, 1997) 

Ou seja, o alargamento da cidadania para além do exercício dos direitos instituídos, 

o exercício da cidadania ativa, para além do exercício do voto e da delegação de 

poder que ele significa, a construção de uma democracia participativa em 

complementação a democracia representativa, abrindo à possibilidade à toda 

sociedade, através da criação de novos canais institucionais de participação, foram 

significados colocados pela experiência dos movimentos sociais no Brasil, sobretudo 

nas últimas décadas do século XX. Contudo, cabe destacar nesse contexto um 

problema de fundo que ainda não foi totalmente resolvido e que tem imposto limites 

ao avanço dessa “nova” democracia: 

“Cabe-nos reconhecer que a tendência dominante nas experiências 
participativas foi o tipo induzido (...) Ou seja, nem a pressão de baixo para 
cima, nem o simples dispositivo legal foram suficientes para garantir, de 
forma contínua, o funcionamento de instâncias deliberativas com a 
presença popular. A vontade política da equipe de governo continua sendo 
decisiva para o estabelecimento de reconhecimentos, que produzam 
eficácia no funcionamento das formas de participação semidireta”. 
(SOARES, 1998a apud SOARES, 1998b, p. 89) 

Uma vez identificado qual foi o significado de participação social consolidado no país 

durante a década de 90, faz necessário estabelecer em nosso estudo alguns 

parâmetros analíticos que possam apontar os diferentes graus e níveis da 

participação. Essa definição não tem sido uma tarefa fácil, na medida em que 

trabalha com um grande grupo de variáveis subjetivas.

Considerando o conjunto de autores conhecidos que abordaram esse tema, 

optamos neste trabalho por adotar uma escala referencial desses graus e níveis da 

participação trabalhada por BORDENAVE (1994, p. 30-36), uma vez que a mesma 

apresenta, de forma estruturada, uma maior convergência com as variáveis 

trabalhadas por outros autores28 sobre o tema.

                                                          
28 Cf. CARVALHO, Horácio M. de, 1987; BUARQUE, Sérgio C., 2002;  JARA, Carlos J., 2001. 
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Na escala elaborada por BORDENAVE (Ibdem, p. 31), do ponto de vista do menor 

ou maior grau de acesso ao controle das decisões de uma organização qualquer, a 

participação pode alcançar, em geral, sete posições que variam entre o simples 

acesso às informações (menor grau) por parte de seus membros até a sua auto-

gestão (maior grau) onde o grupo determina seus objetivos, escolhe os meios de 

obtê-los e estabelece os sistemas de controle pertinentes.  

Na autogestão a diferença entre “administradores” e “administrados” praticamente 

desaparece, na medida em que se estabelece um ambiente de cooperação e de 

decisão mais horizontal na organização, através da construção de uma rede de 

relações mútuas de co-responsabilidade, confiança e solidariedade. (ver Gráfico 2.3 

(1))

Gráfico 2.1 – Escala de participação segundo os graus de controle sobre as decisões de uma 
organização pelos seus membros 

Acesso à 
Informação 

Consulta 
facultativa 

Consulta 
obrigatória 

Elaboração / 
recomendação 
de propostas 

Co-
gestão 

Delegação Auto-
gestão 

         Fonte: BORDENAVE (1994, p. 31) 

Comparando essa escala (Gráfico 2.1) com a relação dos graus de participação29

apresentada pelo Prof. Sérgio Buarque, encontramos vários pontos de 

convergência, como podemos observar no Quadro abaixo (Quadro 2.3 (1)). Segundo 

Buarque, esses graus ajudam a identificar a existência de fato de processos 

participativos ou de um jogo de “faz de conta” na relação entre Estado e sociedade. 

                                                          
29  Relação dos graus de participação tirada de apontamentos realizados pelo autor durante as exposições teóricas realizadas 
durante o Curso de Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Local, pelo Professor Sérgio Buarque, no âmbito do 
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Quadro 2.3 (1) - Graus de participação por tipo de processos   
GRAU (TIPO) DESCRIÇÃO 
manipulação Busca apenas de apoio para iniciativas definidas. 

terapia Objetiva apenas modificar as atitudes e opiniões em relação a alguma 
decisão (projeto). 

informação Apenas informar sem pretende modificar a opinião da população.  
consulta Mecanismos mais complexos e estruturados para recolher subsídios 

junto à população para definição dos projetos. 
apaziguamento Inclusão de representantes da comunidade em comitês que deliberam 

(serve mais para referendar). 
deliberação Participação em conselhos e instâncias de deliberação. 

parceria Efetiva divisão de poder - por meio de negociação - e de tarefas na 
tomada de decisões (divisão de responsabilidades). 

delegação de poder Poder decisório atribuído à comunidade. 
controle pelos cidadãos Planejamento e execução pela sociedade.
participação interativa Interação dos atores na formulação, implementação e avaliação 

(incluindo processo de ensino-aprendizado). 
Fonte: Professor Sérgio Buarque. Curso Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Local / 
Mestrado Profissionalizante em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste (2002.4) 

Outra questão chave para análise da participação são os níveis de importância 

dessas decisões. Quanto mais estratégicas30 forem essas decisões, maior será o 

nível de importância da tomada de decisão e, conseqüentemente, da participação. 

De acordo do BORDENAVE (Ibidem, p. 33-34) esses níveis apresentariam seis 

escalas distintas, em função da intervenção na realidade da organização e da 

redefinição das próprias leis que regem essa organização. São eles: 

Quadro 2.3 (2) - Níveis de participação segundo o grau de importância da tomada de decisão em 
uma organização   

NÍVEL DESCRIÇÃO 
1 Formulação da doutrina e da política da organização. 
2 Determinação dos objetivos e estabelecimento das estratégias de desenvolvimento. 
3 Elaboração dos planos, programas e projetos. 
4 Alocação de recursos e administração de operações  
5 Execução das ações. 
6 Avaliação dos resultados. 

Fonte: BORDENAVE (1994, p. 33-34) 

Segundo esse mesmo autor (Ibidem, p. 34), 

(...) a democracia participativa promove a subida da população a níveis 
cada vez mais elevados de participação decisória, acabando com a divisão 
de funções entre os que planejam e decidem lá em cima e os que executam 
e sofrem as conseqüências das decisões cá embaixo. 

                                                                                                                                                                                    
Módulo III, do Mestrado Profissionalizante em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, no quarto trimestre de 
2003.   
30O conceito de “estratégico” utilizado neste trabalho refere-se ao conjunto de “ações convergentes e articuladas capazes de 
transformar a realidade, de modo a construir o futuro desejado e, portanto, viabilizar os objetivos e as metas definidas pela 
sociedade” (BUARQUE, 2002, p. 110). Ou seja, são aquelas ações que, superando o nível emergencial, contribuem para 
construção de um novo estilo de desenvolvimento a médio e longo prazo.  
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A articulação da democracia representativa parlamentar com os canais institucionais 

de gestão participativa criados, sobretudo, a partir da Constituição de 1988, em 

muito tem contribuído para democratizar a gestão pública no país. Para a maioria 

dos autores estudados neste trabalho, essa articulação tem gestado uma nova 

concepção de democracia, alargando-a e aprofundado-a. “Tem construído uma 

concepção de democracia participativa capaz de ampliar a democracia através de 

uma efetiva partilha do poder de gestão da sociedade”. (CARVALHO, 1998, p.4) 

Tornar essa nova concepção de democracia real e promover uma efetiva repartição 

do poder de gestão com a sociedade é um processo lento, complexo e descontínuo. 

Exigirá transformações culturais na relação entre o Estado e a sociedade.

A busca por um modelo de administração pública capaz de responder as exigências 

dessa mudança tem sido um dos temas mais recorrentes na agenda política atual, 

sobretudo daqueles governos que defendem idéias avançadas em contraponto com 

as idéias conservadoras no campo da gestão pública.   

2.4   OS DESAFIOS DE UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA 

De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano 2002 (PNUD, 2002, 

passim), a implementação do que denominou de um novo modelo de governação 

democrática (a “boa governação”) está diretamente relacionado ao desenvolvimento 

humano.

Segundo o Relatório, a promoção do desenvolvimento humano não se constitui 

apenas num desafio social, econômico e tecnológico, mas também um desafio 

institucional e político e, portanto, implantar modelos inovadores de gestão que 

promovam a “boa governação” é mais do que uma exigência para tornar as 

instituições e as normas mais eficazes e eficientes, mas deve ser um compromisso 

social mais amplo a ser perseguido por todos os governos. Nesse sentido, as 

reformas do setor público representam uma mudança social de grande alcance.   
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A falência do modelo de administração pública tradicional (fraca governação), 

fortemente marcado pela verticalização e centralização das decisões, em grande 

medida, tem sido responsável pela pobreza persistente e pelo atraso no 

desenvolvimento, na medida em que “há corrupção generalizada, serviços públicos 

ineficientes e todo um lote de outros fracassos” (ibidem, p. 51).

Uma boa governação exige tanto instituições e normas eficazes como mais justas, 

ou seja, todas as pessoas devem ter uma palavra quanto ao modo como funcionam. 

A governação para o desenvolvimento humano tem de ser mais democrática tanto 

na substância quanto na forma e, portanto, mais inclusiva e participativa.  

De acordo com TEIXEIRA, H.; SANTANA, S. (2003, p.10) os eixos básicos para 

construção de um novo modelo de gestão pública na conjuntura atual são: 

legitimação da decisão político-administrativa; planejamento; descentralização – 

integração; dignificação da função pública e avaliação de desempenho.  

Para cada um desses eixos os autores desenvolveram um conjunto de diretrizes de 

natureza político-administrativa e técnico-organizacional que possibilita a 

identificação e formulação de parâmetros qualitativos que, através de uma leitura 

integrada, ajudam a identificar os elementos de inovação contidos numa política 

pública ou mesmo num programa governamental, conforme pode ser observado no 

Quadro 2.4 (1).

Quadro 2.4 (1) – Parâmetros para formulação de um novo modelo inovador de gestão pública. 
EIXO BÁSICO PARÂMETROS 

Legitimação da 
decisão político-

administrativa 

-definição de mecanismos de tomada de decisão mais claros e sistemáticos; 
-abertura de espaços para a participação dos setores representativos da 
sociedade com interesses nas questões envolvidas, incluindo a participação na 
tomada de decisão; 
-fortalecimento da integração do sistema governamental e administrativo, com 
ênfase sobre a comunicação e informação; 
-transparência em relação às decisões tomadas e aos seus encaminhamentos. 

Planejamento -implementação de sistemas integrados de planejamento estratégico, tático e 
operacional, de forma contínua; 
-elaboração de planos integrados de curto, médio e longo prazo; 
-utilização de sistemas de informação gerencial em substituição aos métodos 
atuais, que desprezam a informação estratégica e qualitativa na tomada de 
decisão; 
-estimulo a instalação de comissões entre os diferentes níveis de governo e a 
sociedade, com vistas à elaboração de planos e políticas específicas, de modo 
a assegurar a transparência e a continuidade da gestão pública.   

continua 
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continuação 
EIXO BÁSICO  PARÂMETROS 

Descentralização 
– integração 

-fortalecimento da delegação da competência executiva aos diversos níveis da 
administração; 
-incentivo à descentralização dos mecanismos decisórios, estabelecendo 
circuitos mais amplos de decisão e dando respaldo político às deliberações 
alcançadas; 
-descentralização das estruturas fiscalizadoras, de modo a permitir que as 
atividades de fiscalização e controle permeiem organicamente a rede 
administrativa; 
-apoio às organizações governamentais e não governamentais no exercício 
das atividades administrativas e fiscalizadoras de processos e projetos; 
-elevação da transparência em nível tanto dos planos como das organizações, 
coerente com a descentralização pretendida; 
-institucionalização dos valores e objetivos comuns através de programas e 
instâncias coordenadoras, atentando-se sempre para a integração horizontal e 
vertical das organizações envolvidas, inclusive revendo os circuitos 
interorganizacionais existentes.    

Dignificação da 
função pública 

-uso adequado dos recursos disponíveis, com economicidade e dentro do 
preceito do serviço à população; 
-melhoria constante da eficiência do serviço público; 
-estabelecimento de mecanismos que conduzam à elevação do grau de 
comprometimento dos servidores em geral com a melhoria do serviço público. 

Avaliação de 
desempenho 

-redirecionamento do sistema de avaliação dentro da administração 
governamental para uma ação centrada no eixo da avaliação do desempenho 
do serviço prestado – qualitativamente e quantitativamente; 
-elaboração e divulgação de sistemas de indicadores de desempenho; 
-ampla divulgação e acompanhamento dos indicadores e seus valores.  

Fonte: TEIXEIRA, H.; SANTANA, S. (2003, p.10-19). Informações trabalhadas pelo autor.  

Nesse contexto, o gestor público deve promover a criação de um ambiente 

democrático, com transparência nas suas ações, de modo a contribuir e estimular a 

construção de uma cidadania ativa e participante das questões públicas.  

Na construção desse modelo esse gestor precisa, por um lado, provocar na 

sociedade o interesse pela coisa pública e, de outro, apresentar uma postura 

favorável e aberta à participação social, de modo que a sociedade civil organizada 

possa encontrar nele uma real disposição em prestar as informações necessárias a 

prática de uma gestão participativa, sem receio de ser cobrado, monitorado e 

fiscalizado. (TAVARES DA SILVA, 2002, p.10, artigo científico) 

Os conceitos-chave desse novo modelo são a legitimidade e a participação. A 

legitimidade é a base da democracia e, portanto, todas as decisões devem ser 

legitimadas não apenas no plano institucional, mais também no plano informal, 

comunitário. A participação só pode ser assegurada através da difusão da 
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informação e da criação de espaços institucionais específicos como fóruns ou 

assembléias.

O principal objetivo a ser alcançado com esse novo modelo é a instalação de uma 

prática sistemática e transparente do processo decisório, de modo a contribuir para o 

fortalecimento do sistema governamental e administrativo, ao mesmo tempo 

fomentando uma mudança na cultura política da sociedade no que diz respeito ao 

próprio papel do Estado. A adoção de novas metodologias centradas na gestão de 

ações planejadas também é fundamental para implantação do modelo, 

especialmente no que se refere a sua avaliação. (ibidem) 

Segundo TAVARES DA SILVA (ibidem, p. 10), 

“Devem ser estabelecidos: sistemas integrados de planejamento 
estratégico; sistemas de planos integrados de curto, médio e longo prazo; 
sistema de informação gerencial para análise estratégica, em substituição 
aos métodos atuais, que desprezam a informação estratégica e qualitativa 
para decisão; formação de Comissões entre diferentes poderes e 
determinados níveis, com vistas à elaboração dos planos e políticas 
específicas, para assegurar a transparência e a continuidade da gestão 
pública”. 

Faz-se necessário mudar a relação existente na administração pública de um 

modelo vertical para um modelo horizontal.  A falta de um modelo sistêmico de 

articulação permanente entre os diversos setores de um governo tem dificultado o 

estabelecimento de uma relação de intersetorialidade, que levaria a uma maior 

comunicação e a construção de um trabalho em “equipe”. Esse quadro é 

amplamente analisado no Relatório do Desenvolvimento Humano 2002 (PNUD, 

2002, passim). 

Além da falta de comunicação interna aos diversos órgãos de um governo (como as 

secretarias), sobretudo no modelo tradicional, existe uma falta de comunicação com 

a sociedade, que poderia ser superada através da implantação da democratização 

das relações entre o Estado e a sociedade. Por outro lado, esses modelos tem sido 

cada vez mais analisados através de um conjunto de pesquisas empíricas, como foi 

o caso da dissertação de mestrado elaborada por Vera Lúcia Batista da Silva 

Assunção, intitulada “Seca, Sertão e Êxito: a experiência em Monteiro/PB de 1998 a 
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2000”, sob a orientação do Prof. Dr. Gustavo Tavares da Silva, nesse Mestrado de 

Profissionalizante em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, 

defendida em 2002. 

Partindo da identificação de seis indicadores-base relativos a (i) base decisória; (ii) 

metodologia; (iii) definição de prioridades; (iv) conflito de interesses; (v) utilização 

dos recursos públicos e a (vi) base de sustentação do governo, TAVARES DA SILVA 

(ago-2002, p.10. Artigo científico não publicado) nos apresenta o seguinte quadro 

comparativo entre esses dois modelos (Quadro 2.4 (2)): 

Quadro 2.4 (2) – Modelos de Gestão Pública – Tradicional e Inovador   
INDICADORES Tradicional  (Conservador)  

Alternativo (Inovador) 

BASE DECISÓRIA - Tecnocracia 
- Discurso da participação 
- Centralizada / dispersa 

- Técnicos / Comunidade 
- Prática da participação 
- Descentralizada/concentrada 

METODOLOGIA Vertical
- Legalismo 
- Troca de favores e interesses 
- Avaliação quantitativa 

Horizontal 
- Participativa 
- Autodeterminação legitimação 
- Avaliação quantitativa e qualitativa 

DEFINIÇÃO DE 
PRIORIDADES: 

- Centralizada pela Burocracia 
- Baseada nas prerrogativas do 
Executivo 

- Descentralizada 
- Baseada na Parceria / compromisso 
com a comunidade 

CONFLITO DE 
INTERESSES:

- Barganhas / conchavos; interesses 
privados, de grupos 
- Aumento das desigualdades sociais 
com predomínio dos interesses privados 

- Negociação / convergência de 
interesses setoriais e sociais 
- Redução das desigualdades sociais 
e predomínio dos interesses coletivos 

UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS
PÚBLICOS

- Desperdício, falta de transparência; 
- Ausência de prestação de contas 
- Patrimonialismo 

- Otimização, transparência, 
- Prestação de contas  
-      Princípio republicano (da “res
pública”) 

BASE DE 
SUSTENTAÇÃO 

- A cidadania é exercida através do 
voto
- Redes privadas e clientelismo 
- Políticas compensatórias 
- Manutenção do status quo

- A cidadania é construída através do 
voto
- Redes sociais e participação direta 
- Políticas estruturadoras 
- Transformação política, social, 
econômica e cultural 

   Fonte: TAVARES DA SILVA (2002, p.10, artigo científico) 

Um ponto importante a ressaltar da sistematização elaborada por TAVARES DA 

SILVA é o fato de que esses modelos são considerandos excludentes entre si – um 

existe em detrimento do outro. Contudo esse autor destaca que, em função de 

processos de transição e de transformação da própria gestão pública, esses 

modelos podem co-existir como práticas de gestão em um mesmo governo.

Como se pode observar no modelo de gestão pública tradicional a base decisória é 

quase sempre tecnocrática e a participação social constitui-se num elemento 
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secundário, ou mesmo, inexistente. A administração e o poder decisório são 

centralizados (sobretudo no Executivo) e, ao mesmo tempo, dispersa, na medida em 

que apresenta dificuldades em implementar as políticas de forma coordenada. No 

que diz respeito a metodologia de ação é fundamentalmente “vertical”, baseada no 

legalismo, nas hierarquias e nas “trocas de favores” onde os interesses particulares 

dos grupos dominantes se sobrepõem aos interesses coletivos. A prestação de 

contas, quando existe, é quase sempre feita em termos quantitativos sem que se 

avalie a qualidade das políticas. 

Em contraponto, no modelo alternativo (inovador), as decisões são tomadas através 

de um processo de negociação ativa entre governo e sociedade, articulando o 

tratamento e a análise dos técnicos com as formulações, negociações e 

deliberações políticas, emanadas pela comunidade, com suas lógicas diferenciadas, 

confrontando a visão racional com os seus interesses. “A lógica técnica serve para 

estabelecer os limites e as possibilidades efetivas de desenvolvimento e a 

viabilidade e o impacto das ações, contribuindo para as decisões e escolhas, que, 

por seu turno, obedecem aos interesses dos atores e às visões políticas”

(BUARQUE, 2002, p. 99). A gestão é descentralizada no sentido da divisão das 

atribuições a diferentes níveis governamentais, sem que as ações percam seu 

sentido de densidade, intensidade e de convergência das decisões. 

No modelo alternativo a metodologia adotada é a da rede “horizontal”, que articula 

ativamente participação social e legitimidade no campo da ação pública. Essa 

participação, por sua vez, na visão de Ladislaw Dowbor (1994, p. 8 apud BUARQUE, 

2002, p.91), constitui-se numa “mudança de uma sociedade governada por 

‘representantes’ para uma sociedade na qual a direta participação dos cidadãos tem 

uma importância crescente”. A avaliação, decorrente em grande medida desse 

processo de participação não é meramente quantitativa, pois existe uma 

preocupação com a qualidade dos serviços prestados, uma vez que os próprios 

beneficiários diretos participam da mesma. 

A definição de prioridades no modelo tradicional é feita pela própria máquina 

burocrática com base nas prerrogativas do governo. O principal argumento dos 

gestores que adotam esse tipo de pratica é o fato de terem sido eleitos com base em 
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“propostas de governo” e que, por esse motivo, já estariam “legitimadas” essas 

ações. Ocorre que, essa afirmativa não justificaria estabelecer como prioridade, por 

exemplo, o investimento em grandes e onerosas obras físicas, que atendam, 

sobretudo, a interesses específicos de determinados grupos econômicos, muitas 

vezes de prioridade duvidosa, em meio a um cenário de pobreza e de falta de infra-

estrutura básica para a população.  

No modelo alternativo as políticas são decididas de forma descentralizada, através 

de redes de solidariedade, parcerias e outras formas institucionais alternativas com 

diversos atores sociais e organizações comunitárias.

No modelo tradicional uma pratica comum é o “conchavo” político em defesa de 

interesses privados como forma de conciliação de conflitos. Em grande medida, 

como analisado no Relatório do Desenvolvimento Humano 2002 (PNUD, 2002, 

passim), essa prática tem contribuído para o predomínio dos interesses privados 

sobre os interesses coletivos e, conseqüentemente, para acentuação e permanência 

da pobreza. No modelo inovador, os conflitos são negociados entre os diferentes 

grupos sociais, enfatizando a redução das desigualdades sociais e o predomínio do 

interesse da maioria. 

(...) Os países só podem promover o desenvolvimento humano para todos 
quando tiverem sistemas de governo que sejam inteiramente responsáveis 
perante todo as pessoas – e quando todas as pessoas puderem participar 
nos debates e nas decisões que moldam a sua vida (...), (PNUD, 2002, p.3) 

Quanto a utilização dos recursos, os dois modelos apresentam entre si uma 

diferença substancial. Enquanto no modelo tradicional “existe um consenso sobre a 

necessidade de se banir a corrupção e o patrimonialismo, que permeiam as práticas 

habituais desse modelo” (TAVARES DA SILVA, 2002, p.10, artigo científico), e onde 

não há uma preocupação efetiva com o desperdício de recursos públicos e com a 

transparência e prestação de contas; no modelo inovador, ao contrário, a otimização 

dos recursos públicos é uma prioridade, e os principais instrumentos de controle 

social sobre o Estado utilizados são a prestação de contas e a transparência. 
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A base de sustentação do modelo tradicional é a democracia representativa, que se 

expressa na “quantidade” de votos obtidos pelo governo. Ou seja, a cidadania é 

exercida quase que exclusivamente pelo voto. Para se alcançar a maioria, os 

gestores que adotam esse tipo de modelo têm utilizado as mais variadas práticas de 

clientelismo e de políticas compensatórias de curto prazo, que tem efeitos eleitorais 

e ajudam a manter o status quo. No modelo alternativo, a cidadania é construída 

através do voto e alargada através de espaços e redes sociais de participação e do 

aprofundamento da democracia.

A dependência e a disposição democrática dos governos, especialmente o poder 

executivo, na implementação de um modelo inovador é uma questão que tem 

colocado sérias preocupações quanto à continuidade, a permanência e 

aperfeiçoamento da democracia participativa. Um dos caminhos possíveis para 

garantir essa continuidade é sem dúvida à divulgação, avaliação e o 

aperfeiçoamento de modelos de gestão pública que apontem nessa direção, de 

modo a permitir que a sociedade possa melhor decidir sobre o seu próprio futuro. 

Nesse processo, o Estado exerce um papel de interlocutor privilegiado, sobretudo 

pelo potencial transformador que apresenta. 

Contrapondo o conceito e as características de um modelo inovador de gestão 

pública com as diretrizes e objetivos do PGM, pode-se concluir que o mesmo 

constitui-se, em grande medida, numa formulação e numa iniciativa inovadora de 

gestão pública a medida em que busca implementar, na base decisória das ação 

governamental uma prática participativa e descentralizada (territorializada), 

buscando apropriar no âmbito do planejamento estadual e do conhecimento técnico, 

o conhecimento e a leitura da realidade local a partir dos atores locais. Somado a 

isso, constitui-se numa proposta inovadora no âmbito da gestão estadual de 

articulação de atores locais (públicos e privados) em rede, buscando assim fomentar 

parcerias estratégicas em cada uma das regiões do Estado.

No que se refere à definição de prioridades o Programa foi ao mesmo tempo 

conservador e inovador. Conservador na medida em que ainda parte significativa 

das prioridades foi baseada nas prerrogativas e deliberação final do Poder Executivo 

Estadual, como pode ser constatado na análise das entrevistas e da documentação 
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jornalística consubstanciada no Capítulo 4. Inovador na medida em que introduziu, 

pela primeira vez no âmbito do planejamento estadual, um processo descentralizado 

de planejamento participativo, ainda que num nível preliminar (consulta), e promoveu 

um profícuo debate sobre a construção de um projeto de desenvolvimento territorial 

integrado para o Estado, alcançando, inclusive, em algumas regiões, a execução de 

parcerias estratégicas na execução de ações de interesse comum, sobretudo de 

infra-estrutura (obras). Nesse sentido pode-se dizer que o PGM constituiu-se 

marcadamente num modelo de “transição” entre uma gestão tradicional e a 

inovadora.

Por outro lado, o PGM, na questão do conflito de interesses e na utilização dos 

recursos públicos, se pautou na busca permanente da negociação e da 

convergência de interesses setoriais e sociais, na medida em que evidenciou a 

otimização e a transparência na alocação dos recursos, prestando contas 

sistematicamente e publicamente a comunidade sobre a aplicação desses recursos, 

inclusive no que diz respeito aos critérios gerais para seleção das ações contidas na 

agenda de investimento. Nesse sentido, considerando esses especialmente esses 

aspectos, o PGM foi marcadamente uma estratégia inovadora de gestão pública. 

Por último, no que se refere à base de sustentação do PGM enquanto um modelo de 

gestão pública inovador, pode-se observar, sobretudo baseado na análise das 

entrevistas realizadas junto aos stakeholders primários do Programa e na análise da 

documentação jornalística contidas no Capítulo 4, que o mesmo apresentou 

algumas fragilidades que podem comprometer a sua sustentabilidade no futuro, na 

medida em que as chamadas “comissões regionais” não conseguiram, de fato, se 

constituírem como redes sociais locais de participação e discussão direta da 

comunidade em cada região do Estado.
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3 POR UMA NOVA FORMULAÇÃO E 
OPERACIONALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  - 

AS “POLICY NETWORKS”
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3.1  A EMERGÊNCIA E DILEMAS OPERACIONAIS DAS REDES DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS

Ao longo das últimas décadas, os questionamentos às instituições burocráticas e 

verticalmente hierarquizadas e aos paradigmas homogeneizadores e totalizadores 

foram fortemente destacados. A reconfiguração sofrida pelos sistemas de produção 

e circulação de mercadorias num contexto de economia globalizada deu espaço a 

emergência de novas formas de exercício do chamado “Estado em ação”. Existe 

hoje uma clara tendência no campo de estudo das organizações e das políticas 

públicas pela abordagem sobre as redes organizacionais, sobretudo pela crescente 

interdependência funcional observada entre os atores públicos e privados na 

consecução dessas políticas, com o objetivo de garantir a mobilização de recursos – 

em grande medida cada vez mais dispersos – na busca de respostas mais eficazes 

e eficientes aos problemas tratados pelas próprias políticas públicas. 

Nesse cenário, a viabilização de novos interesses e projetos comuns, cada vez mais 

complexos, tem acenado para a opção - na gestão pública - de caminhos que 

privilegiam a diversidade alcançada pela interação entre atores e organizações 

diferentes e pela busca da cooperação e solidariedade entre os mesmos que, por 

sua vez, tem se traduzido numa quebra dos princípios-chave das instituições 

burocráticas, tradicionalmente hierarquizadas, através da “preservação da 

heterogeneidade entre os parceiros e da busca de flexibilidade de funcionamento, 

privilegiando as relações de cooperção [...]” (LOIOLA e MOURA, 1996, p. 60). Esse 

fato se torna ainda mais relevante, quando visto sob a perspectiva de um modelo de 

gestão pública inovador, ao mesmo tempo mais democrático e participativo, eficaz e 

eficiente.

FLEURY (2002, p.10) aponta que a proliferação de redes de políticas que marcaram 

as sociedades latino-americanas nas últimas décadas – sobretudo no campo das 

políticas sociais - deve-se, em primeiro lugar, a dois macro-fenômenos que definem 

o contexto atual destas políticas, são eles: os processos de descentralização e os de 

democratização. No primeiro caso, a autora destaca que ao mesmo tempo em que 

os processos de descentralização provocam uma fragmentação inicial da autoridade 
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política e administrativa, eles geram novas formas de coordenação que buscam 

garantir a eficácia da gestão dessas políticas.

A emergência das redes de políticas representaria, assim, a criação de novas formas 

de coordenação, capazes de responder às necessidades e características desse 

contexto atual, onde o poder apresenta-se como plural e diversificado. Para FLEURY 

(ibdem), o perigo para as autoridades locais diante desse novo quadro seria 

decorrente

“ [...] da perda da coesão garantida pelos sistemas centralizados e pelo 
fortalecimento da autonomia e independência funcional das unidades sem o 
desenvolvimento de contrapesos que garantam a integração do sistema de 
políticas e a agregação e coerência necessárias ao êxito dos governos 
locais.” (PRATCHETT, 1994 apud FLEURY, 2002, p.10) 

Por outro lado, nesse ambiente de estruturas gerenciais policêntricas, a criação e 

manutenção dessas redes impõem desafios administrativos fundamentais, 

vinculados aos processos de negociação e geração de consensos, ao 

estabelecimento de regras de atuação, a distribuição de recursos e interação, a 

construção de mecanismos e de processos coletivos de decisão e ao 

estabelecimento de prioridades e acompanhamento de suas ações. Em outras 

palavras, os processos de decisão, planejamento e avaliação ganham novos 

contornos e requerem outras abordagens, tanto no campo da formulação quanto na 

operacionalização dos mesmos. 

FLEURY (ibdem, p. 6) destaca entre as vantagens oferecidas pelas redes 

organizacionais no campo da gestão pública as seguintes características:

- maior mobilização de recursos e diversidade de visões sobre o problema pela 

pluralidade de atores envolvidos nas redes; 

- definição de prioridades em bases mais democráticas devido à capilaridade 

alcançada pelas redes, através da participação de atores e organizações de 

pequeno porte, mais próximas da origem dos problemas e dos beneficiários das 

ações;



93

- ampliação da presença do poder público na sociedade, sem criação ou ampliação 

de sua estrutura burocrática, pelo envolvimento de organizações não 

governamentais;

- maior capacidade de adaptação frente às mudanças numa “realidade social volátil, 

tendo que articular as ações de planejamento, execução, retroalimentação e 

redesenho, adotando o monitoramento como instrumento de gestão e não de 

controle”;

- maior legitimidade da tomada de decisão em decorrência da construção de 

consensos (processos de negociação) por parte dos atores participantes, gerando 

maior compromisso de todos os participantes com as metas compartilhadas e com a 

sustentabilidade das ações; 

- ao tempo que cada uma das partes desenvolve relações de confiança e 

cooperação, culminando num estado de interdependência entre as mesmas, a 

estrutura horizontal das redes preserva a autonomia de seus participantes. 

Em contrapartida a essas vantagens, um ponto comum destacado pela maioria dos 

autores estudados sobre o tema (LOIOLA, E. e MOURA, S., 1996; BORZEL, 1997; 

LOPES, H. e MORAES, L., 2000; FLEURY, 2002; PECI, A. e COSTA, F., 2002) é o 

fato de que a complexidade e a multiplicidade de interações possíveis entre as 

partes têm colocado limitações à eficácia ou gerado problemas e dificuldades a 

gestão das redes. Para muitos desses autores, os problemas e as dificuldades têm 

surgido, em grande medida, em função de três das características principais das 

redes relacionadas anteriormente - a interdependência, a autonomia e a flexibilidade 

de suas partes.

FLEURY (2002, p.6) aponta como problemas e dificuldades que podem 

comprometer a gestão eficaz das redes de políticas públicas os seguintes fatores: 

- as redes apresentariam novos desafios para “garantir a rendição de contas 

(accountability) em relação ao uso dos recursos públicos”, especialmente pelo fato 
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de envolver um grande número de participantes governamentais e não 

governamentais, inclusive do setor privado; 

- a demasiada lentidão dos processos de geração de consensos e negociação, 

gerando dificuldades no enfretamento de questões que requerem respostas 

imediatas ou de curto prazo; 

- a diluição das responsabilidades entre os participantes não garante o alcance das 

metas compartilhadas; 

- a dinâmica flexível poderia afastar ou promover a deserção de alguns atores em 

momentos críticos; 

- os critérios de participação na rede, por serem relativos e variáveis, podem 

provocar a marginalização de grupos, instituições, pessoas ou até mesmo regiões; e, 

finalmente,

- a dificuldade de controle e coordenação das interdependências dos participantes 

tendem a criar problemas de gestão das redes.

Como alternativa para superar parte desses problemas e alcançar uma modelagem 

que corresponda à situação definida como rede, LUSTOSA DA COSTA (1998 apud 

PECI, A. e COSTA, F., 2002, p. 8) coloca que

“[...] é preciso assegurar a existência de mecanismos de coordenação que 
tornem possível a integração inter e intra-organizacional e promovam a 
concertação dos objetivos e a integração das ações, tais como: 
comunicação intra e interorganizacional, os colegiados, e o papel de uma 
instituição articuladora”. 

Em síntese, os dilemas que permeiam as redes podem ser explicados 

resumidamente como sendo os de como integrar, agregar e dar coerência a um 

conjunto marcado também pela diversidade (riqueza e multiplicidade de 

organizações e atores) e, portanto, pela fragmentação de percepções e vontades, 

embora, como destacam LOIOLA e MOURA (1996, p. 54), a igualdade e a 

complementaridade entre as partes sejam os aspectos básicos de uma rede. 
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3.2  OS DIFERENTES ENFOQUES E ABORDAGENS SOBRE REDES 

O termo rede tem suscitado, especialmente nas últimas décadas, diferentes 

conceitos, interpretações e estudos em diferentes disciplinas como a psicologia 

social, a informática e a sociologia. É no campo da gestão pública – em particular, a 

rede de políticas públicas (policy networks) - que se concentra hoje a principal 

lacuna desses estudos. (FLEURY, 2002; PECI, A. e COSTA, F., 2002; LOIOLA, E. e 

MOURA, S., 1996) 

Segundo FLEURY (2002) o termo rede é visto atualmente nesse campo ora como 

um tema emergente – resultante da junção de política e administração (MARANDO e 

FLORESTANO, 1990 apud FLEURY, 2002); um modelo de gestão de políticas 

(MANDELL, 1990 apud FLEURY, 2002); ou ainda como um novo modelo de 

governança que envolveria os níveis local e global (RHODES, 1986 apud FLEURY, 

2002).

De modo consensual, muitas disciplinas que trabalham com o tema “redes de 

políticas” compartilham de um entendimento comum, sob o qual as redes são vistas 

como um

“[...] conjunto de relaciones relativamente estables, de naturaleza no 
jerárquica e independiente, que vinculan a una variedad de actores que 
comparten intereses comunes em referencia a una política, y que 
intercambian recursos para perseguir esos intereses compartidos, 
admitiendo que la cooperación es la mejor manera de alcanzar las metas 
comunes”. (BÖRZEL, 1997 apud FLEURY, 2002, p. 1).  

Não obstante este entendimento comum, o fato é que não existe hoje uma 

concordância na literatura estudada sobre a matéria em relação ao poder teórico do 

conceito de “rede”. Nesse contexto, e reforçando em parte a primeira classificação 

apresentada acima, o conceito teórico de rede de política para BÖRZEL (ibdem), 

baseado no conjunto de autores estudados por essa autora, pode ser assim 

compreendido:
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- como uma metáfora para demonstrar que as políticas públicas envolvem 

multiplicidade de autores diversos; 

- como ferramenta analítica valiosa para o estudo das relações entre atores e poder 

público; e 

- como um método de análise da estrutura social. 

Uma questão importante a destacar no conjunto de enfoques e abordagens 

existentes sobre redes de políticas foi trabalhada por MILLER (MILLER, 1994 apud 

FLEURY, 2002, p.1): para esse autor, nem o modelo tradicional de administração 

pública, baseado na cultura da racionalidade técnica e nos controles e coordenação 

hierárquicos, nem a teoria econômica da escolha racional – fruto da motivação 

baseada na racionalidade utilitária – são capazes de compreender, em face de sua 

complexidade de atores e processos, o fenômeno atual das redes de políticas. 

Outra importante contribuição ao estudo das redes de políticas públicas foi dada por 

BÖRZEL (1997), ao classificar o conjunto de explicações teóricas sobre o tema, em 

duas correntes distintas (ainda que, em certa medida, a autora destaca que essas 

correntes não sejam completamente excludentes entre si): as redes de políticas 

como intermediação de interesses e como forma de governação.  

De outro modo, a autora complementa essa visão, através de uma classificação dos 

tipos de abordagens feitas até o presente sobre as policy networks, ou seja, 

estrutura a literatura sobre as redes segundo uma distinção entre aquelas que 

promovem uma análise quantitativa versus aquelas que fazem uma análise 

qualitativa das redes.

Essa distinção, segundo BÖRZEL (ibdem), se refere ao enfoque utilizado nessas 

abordagens, sendo que tanto uma quanto a outra utilizam as redes ora como uma 

ferramenta analítica de políticas públicas ora como enfoque teórico. Baseado nos 

estudos realizados por BÖRZEL (ibdem) pode-se resumir os conceitos de policy 

networks que se encontram na literatura da seguinte forma: 
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Quadro 3.2 (1) – Conceitos de Policy Networks – Visão Geral

 CONCEITO QUANTITATIVO 
DAS REDES 

CONCEITO QUALITATIVO 
DAS REDES 

Escola de Intermediação de 
Interesses 

Escola de Governação 

Policy networks como 
ferramenta analítica 

As policy networks como uma 
tipologia de relações 
Estado/sociedade. 

As policy networks como modelo 
para analisar formas não 
hierárquicas de interação entre 
atores públicos e privados na 
implementação de políticas 
públicas. 

Policy networks como 
enfoque teórico

A estrutura das policy networks
como determinante do processo e 
dos resultados políticos, 

As policy networks como uma 
forma específica de governação.  

Fonte: BÖRZEL, 1997. Tradução livre do autor. 

É na literatura inglesa e norte-americana que encontramos os trabalhos de maior 

destaque da escola de intermediação de interesses. Essa corrente vê as redes de 

políticas como uma forma genérica de intermediação de conflitos, e tem como 

enfoque principal de estudo as diversas (e complexas) relações entre os grupos de 

interesse e o estado. “As redes de políticas indicariam relações de dependência 

entre governo e grupo de interesses, nas quais se faz o intercâmbio de recursos”

(FLEURY, 2002, p.2). Na Grã Bretanha o estudo de redes de políticas partiu 

especialmente do estudo das relações intergovernamentais, baseado na idéia de 

que “a existência de uma rede de políticas, ou particularmente de uma comunidade 

política, delimita a agenda política e dá forma aos resultados da política”. (RHODES, 

1986, 1988; MARSH e RHODES, 1992, p. 197 apud FLEURY, 2002, p.2) 

A escola de governação, parte do entendimento de que as redes de políticas são 

uma forma particular de governança dos sistemas políticos modernos. Assim, o 

enfoque principal dessa escola é o estudo das estruturas e processos através dos 

quais as políticas públicas se estruturam. “As suposições implícitas são de que as 

sociedades modernas caracterizam-se pela diferenciação social, setorialização e 

crescimento político”. Tais características acarretariam uma sobrecarga política 

denominada “governação sob pressão” (FLEURY, 2002, p.2). Nesse contexto, os 

modelos de gestão de políticas tradicionalmente hierarquizados apresentariam 

grandes restrições a operacionalização e ao alcance e eficácia dos resultados 

dessas políticas.  
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Para BÖRZEL (1997), a evolução das policy networks como uma nova forma de 

governação pode ser assim resumida: 

Figura 3.2 (1) – Evolução das policy networks como nova forma de governação. Compilado a partir 
de BÖRZEL (1997) 

Cabe ressaltar que, essa abordagem desenvolvida por BÖRZEL nos oferece um 

referencial analítico muito importante para o nosso estudo de caso – o Programa 

Governo nos Municípios, na medida em que nos ajuda a visualizar melhor o 

contorno do que seria um modelo alternativo de gestão pública, pautadamente 

voltado, ao mesmo tempo, para instalação de um processo de intermediação de 

interesses e a construção de uma estratégia de governação mais democrática e 

transparente e, conseqüentemente, com maior legitimidade política, com base nas 

redes de políticas (policy networks). Como destaca LOPES, H.; MORAES, L. (2000, 

p. 12), “afirmar que as redes são uma forma de governança significa reconhecer 

que, como tal, elas podem assumir estratégias distintas para o controle e o 

gerenciamento”.

Muitos dos autores estudados chegam a afirmar que, apenas por meio das redes de 

políticas pode-se garantir a mobilização dos recursos dispersos e dar uma resposta 

eficaz aos problemas de políticas públicas nas sociedades modernas. Entre eles, o 

mais destacado foi CASTELLS (CASTELLS, 1998 apud FLEURY, 2002, p.3), que 

chega a formular a proposta de um estado-rede, para designar o formato atual das 

políticas públicas, cuja estrutura e funcionamento administrativo assumem as 

características de subsidiariedade, flexibilidade, coordenação, participação cidadã, 

transparência, modernização tecnológica, profissionalização dos atores e 

retroalimentação e aprendizagem constantes. 

Interdependência de 
recursos crescente 

entre os atores públicos 
e privados na 

implementação de 
políticas publicas 

Deficiência da 
coordenação 
hierárquica 

Desregulação 
/ privatização

Coordenação 
Horizontal 

Falhas do 
Mercado

Governação
através das 

policy 
networks
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Para MILLER (MILLER, 1994 apud FLEURY, 2002, p.3) as redes formariam um 

terceiro tipo de estrutura social, distinto tanto do mercado quanto das formas 

hierárquicas do Estado, uma vez que a qualidade da interação no mercado é 

baseada no interesse racional e nas hierarquias na obediência. Nas redes a 

interação é indeterminada. Ainda segundo esse autor (ibdem, p. 2), para entender o 

fenômeno das redes faz-se necessário uma abordagem baseada no que denominou 

de “construtivismo social”. “É através da interação dos participantes na rede de 

políticas que as impressões e experiências ganham significado, para além dos 

interesses egoístas individuais” (FLEURY, 2002, p.2). Os egoísmos individuais se 

tornariam desprezíveis, resgatando e enaltecendo a solidariedade e confiança como 

principais eixos de interação dos atores nas redes de políticas. 

De um modo geral, o estudo das redes de políticas apresenta lacunas importantes 

que ainda precisam ser preenchidas, como por exemplo, o enfoque que diz respeito 

à própria formulação e ao processo de gestão dessas redes, como se pode 

constatar através de alguns autores (RHODES, 1986 apud FLEURY, 2002, p.3), 

quando destacam que “implícito à concepção de redes está o argumento de que a 

implementação é um elemento chave no processo político, pois os objetivos iniciais 

podem ser substancialmente transformados quando levados à prática”.

No modelo tradicional de gestão pública, representado pelo tipo “top-dow”

(hierárquico e centralizador), ao contrário, a implementação parte do pressuposto de 

que as circunstâncias externas não impõem restrições, que os recursos e o tempo 

necessário são disponíveis e que a compreensão do problema está numa relação de 

causalidade e efeito direta e sem interferência, onde as autoridades podem 

demandar e receber plena obediência. (ibdem) 

Outra possibilidade de compreensão das redes, segundo FLEURY (ibdem), remete-

nos à dicotomia entre aqueles que privilegiam as transformações na sociedade e sua 

capacidade de mobilização e aqueles que enfatizam as mudanças no estado e na 

gestão das políticas, desse modo,

“Em relação aos estudos de gestão a concepção de redes também 
representa uma inovação. Ainda que exista uma vasta contribuição dos 
estudos das relações intergovernamentais, que tem origem na tradição do 
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federalismo e forte conotação jurídica, somente quando o foco muda das 
relações intergovernamentais para a gestão intergovenamental é que se 
supera a dicotomização entre administração e política [...]” 

Complementarmente, a mesma autora apresenta a possibilidade de agrupar as 

abordagens teóricas sobre as redes de políticas a partir da ênfase dada aos vínculos 

entre os diferentes atores participantes ou nas estruturas em si. FLEURY (ibdem) 

ressalta que os autores que trabalham com a abordagem dos vínculos em geral 

baseiam-se na disciplina da psicologia social e na sociologia relacional. Em linhas 

gerais, pode-se identificar que esses autores partem do entendimento de que as 

“redes” são “redes de pessoas”, individuais ou em grupos, que se conectam ou 

vinculam pessoas, ainda que esta pessoa seja um diretor de uma instituição. Não se 

conecta cargos entre si, nem instituições, nem computadores, se conectam pessoas. 

Um ponto comum observado em quase todos os autores estudados é o fato de que, 

partindo do entendimento que as redes são formadas por atores, recursos, 

percepções e regras, estes devem ser os elementos chaves a serem considerados 

não apenas na análise, mas também na própria gestão e funcionamento das redes. 

3.3 A LÓGICA DE FUNCIONAMENTO DAS REDES 

Freqüentemente são encontradas analogias de redes com tecidos no qual se 

entrelaçam fios, cordas ou arames. Essas analogias como forma de conceituação 

são fundamentais para entendermos a lógica de funcionamento das redes. É nesse 

citado tecido que observamos a presença dos fios representando as relações 

estabelecidas entre os atores ou organizações, os quais seriam os “nós” desse 

entrelaçamento.

Através da conceituação estabelecida acima e baseando-se em LOIOLA e MOURA 

(1996), ressalta-se como principais fatores no funcionamento das redes a 

regularidade e as interligações perceptíveis em sua formação. Esses dois aspectos 

são alcançados através da igualdade e da complementaridade entre as partes, ou 

seja, cada nó do tecido é estratégico, porém eles só funcionam quando interligados 

e passam a significar ao mesmo tempo pontos de partida, e pontos limítrofes na 

expansão das redes. De acordo com esses atores, não existiria hierarquia entre 
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linhas e nós, e sim diferenças de funções entre eles – ligação e sustentação, 

respectivamente – para formar o tecido. 

No funcionamento das redes geralmente são identificados dois tipos de fluxo de 

circulação: o fluxo unidirecional ou o fluxo multidirecional. O primeiro tem como 

característica uma origem, ou seja, uma fonte geradora de fluxo e ainda pontos de 

origem e destino bem definidos, como exemplo desse tipo podemos citar a rede de 

energia elétrica. Como relação ao segundo tipo não existe um centro propulsor para 

que ocorram os fluxos. As unidades se completam para formar a rede, um exemplo 

seria a Internet, ou mesmo algumas redes corporativas. 

No que diz respeito às redes organizacionais, LOPES e MORAES (2000), baseando-

se nos conceitos trabalhados por MILES e SNOW (MILES e SNOW, 1992 apud 

LOPES e MORAES, 2000), definirem três tipos de funcionamento das redes: o 

primeiro seria a rede interna que se caracteriza pelo alto grau de internalização das 

operações da organização. Esses dois autores ressaltam ainda que nesse caso as 

transações são realizadas entre unidades diferenciadas, mas pertencem e são 

coordenadas por um comando central. Este funcionamento caracteriza-se como o 

mais próximo ao extremo da burocracia.

O segundo tipo é a rede estável que se apresenta como intermediária entre 

burocracia e mercado. O funcionamento é baseado em uma organização-mãe que 

mantém o controle central, mas que delega para outras organizações a 

responsabilidade de lidar com aquilo que não faz parte desta “core competency”.

Em terceiro e último teríamos a rede dinâmica que ao contrário da primeira se 

apresenta como próximo ao extremo do mercado. A lógica é que a organização 

central seja apenas uma corretora dos contratos estabelecidos pelas outras 

organizações, que são as que de fato estão encarregadas das operações. 

O funcionamento de uma rede não ocorre apenas em função de si mesma, pois 

existem variáveis externas que afetam de maneira significativa o relacionamento 

entre os atores e as organizações. O ambiente institucional externo afeta a lógica de 
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funcionamento das redes, estabelecendo-se assim novas formas de comportamento 

das mesmas. 

3.4 OS CAMINHOS PARA UMA GERÊNCIA EXITOSA DAS REDES 

As redes estão proporcionando cada vez mais, no campo de estudo das 

organizações, grandes desafios administrativos, na medida em que se tem buscado, 

através da implementação dessas redes, a execução de processos de negociação 

mais eficiente e procurado, sistematicamente, construir uma visão de consenso em 

um ambiente flexível e interativo entre as diversas organizações, sobretudo no 

campo da gestão de políticas e de programas públicos. Essa busca, aliada as 

possibilidades de relações dos atores participantes, faz com que sejam refletidos nas 

mesmas, de maneira implícita, os aspectos comportamentais desses atores. 

Esses atores agem em função de suas percepções em relação aos demais atores e 

às expectativas de seus comportamentos. É com base nessas percepções, nos 

recursos aportados por cada um, nos interesses e nas regras estabelecidas que 

cada ator define sua estratégia de ação. As redes seriam caracterizadas assim como 

configurações específicas de percepções que são relacionadas à história e a 

natureza de cada uma delas (KLIJN at all, 1995, p. 440 apud FLEURY, 2002, p.8).

Para MILLER (MILLER, 1994 apud FLEURY, 2002, p. 2), para entender o fenômeno 

das redes faz-se necessário um abordagem baseada no que denominou de 

“construtivismo social” que, por sua vez, deriva do método fenomenológico. “É

através da interação dos participantes na rede de políticas que as impressões e 

experiências ganham significado, para além dos interesses egoístas individuais”

(FLEURY, 2002, p.2). Os egoísmos individuais se tornariam desprezíveis, 

resgatando e enaltecendo a solidariedade e confiança como principais eixos de 

interação dos atores nas redes de políticas.

Esta visão abre espaço para que sejam  desprezados os objetivos tidos como 

comuns para enfocar o processo comunicacional que permite aos membros da rede 

a possibilidade  de compartilhar um conjunto de valores, conhecimentos e 

percepções, o que faz com que as redes se apresentem como uma alternativa 
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profícua de mudanças na estrutura política da sociedade. Essas mudanças, por sua 

vez, viabilizam e denotam novas formas de organização social que acarretam 

indubitável inovação e conseqüente mudança, atingindo diretamente a própria visão 

e o comportamento das organizações. 

Na gestão das redes o foco está colocado nesses processos de interação entre os 

diferentes atores e os meios pelos quais esses processos poderiam ser estimulados, 

mantidos ou mudados, caso necessário. Para FLEURY (ibdem, p. 8), 

“A gerência das redes muitas vezes deve se enfrentar a questões relativas à 
mudanças das regras de interação, aos valores e às percepções, que 
podem ser promovidas a partir de debates abertos, de processos de 
avaliação e aprendizagem e/ou por meio da entrada de novos atores.”  

Nesse contexto, os elementos que condicionariam o êxito da gestão de redes seriam 

(AGRANNOF e LINDSAY, 1983 apud FLEURY, 1997, p.8):

- Empenhar-se, de forma ativa, na construção de entendimentos comuns; 

- alcançar situações em que todos ganhem; 

- envolver nos processos os reais decisores políticos e administrativos; 

- focalizar as decisões em questões específicas; 

- avaliar permanentemente o processo e negociar as soluções; e, finalmente, 

- criar um marco para a ação cotidiana.

Complementarmente, KLIJN at all (1995 apud FLEURY, 1997, p.8) aponta como 

condições para uma gerência exitosa das redes a ativação seletiva dos atores e 

recursos; a limitação dos custos da interação; buscar o compromisso dos 

participantes; ficar atento aos aspectos políticos e administrativos de modo a intervir, 

quando necessário, na resolução de conflitos ou problemas; ênfase na qualidade e 

na diversidade dos tipos de interação dos atores. 

Pode-se observar que parte significativa desses elementos e condições está 

presente na formulação e na implantação do Programa Governo nos Municípios, 

como pode ser visto na descrição detalhada do Programa realizada no Capítulo 1.
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Considerando que uma das principais características das redes é seu caráter 

policêntrico, diferentemente de outras estruturas organizacionais (especialmente os 

modelos tradicionais), a sua gerência não é mais uma estratégia exclusiva de um 

único ator. Assim, o papel de gestor de redes de políticas públicas é um dos 

principais aspectos a serem pensados na eficácia e eficiência desse modelo, na 

medida em que esse papel pode ser desempenhado por cada um dos atores, por 

vários deles simultaneamente, ou mesmo por um mediador ou facilitador externo 

(KLIJN, 1996 apud FLEURY, 1997, p. 8).

Para FLEURY (1997, p. 8), os padrões tradicionais da teoria e práticas da 

administração pública não podem ser aplicadas a gerência das redes de políticas, 

uma vez que os gerentes não supervisionam o desempenho dos “difusos

participantes das redes”. Neste caso, aponta a autora, “o gestor deve buscar 

instrumentos que lhe permitam conduzir pesquisas regulares sobre as alianças que 

possui e identificar pontos de coordenação do conjunto dos atores” (O’TOOLE, 1997 

apud FLEURY, 1997, p. 08). Para que isto possa ocorrer, duas habilidades são 

imprescindíveis para garantir o comportamento mobilizador da liderança das redes: a 

capacidade de somar forças, tanto do ponto de vista político quanto técnico; e a 

capacidade de alcançar metas comuns, ou promover e contribuir para formação do 

pacto local, ou seja, ter credibilidade, a confiança dos demais atores.

Como as redes podem apresentar forte diferenciação em relação aos tipos de 

mecanismos de coordenação, para MANDELL (1990 apud FLEURY, 1997, p. 8), 

isso vai requerer diferentes estilos compatíveis de gerência. Assim, as estruturas dos 

arranjos interorganizacionais corresponderiam, basicamente, a dois tipos de 

interdependência – a rede “não mediada” e a rede “mediada”, e cujos desenhos 

exercem uma grande influência sobre a performance futura e na natureza da própria 

gestão da rede. A rede “mediada”, por sua vez, pode apresentar-se de dois tipos, 

conforme a natureza do seu “mediador” e do seu funcionamento. (ver Quadro 3.4(1)) 

Cabe destacar que o conceito de interdependência utilizado acima se constitui numa 

condição na qual cada organização depende da outra, sem que isso implique 

necessariamente numa relação de subordinação entre elas. Nessa condição de 

interdependência, o comportamento de uma parte não pode ser visto de forma 
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isolada dos demais, o que leva, de certo modo, a um aumento do grau de incerteza 

para cada uma delas. Desse modo, a coordenação das interdependências deve 

levar em conta dois aspectos principais: a coordenação das relações de causa-efeito 

e insumo-produto entre as partes e a necessidade de redução dos níveis de 

incerteza para todos os membros. A autora ressalta ainda que “uma parte importante 

da coordenação é o estabelecimento de processos de decisão que sejam contínuos 

e estáveis, sejam eles partes formais da estrutura da rede ou não”. (FLEURY, 1997, 

p. 9)

Quadro 3.4 (1) – As redes de políticas públicas segundo o tipo de mecanismo de coordenação

 COORDENAÇÃO PAPEL EXERCIDO PELO 
MODERADOR 

REDE NÃO MEDIADA 
OU VOLUNTÁRIA 

é iniciada a partir da participação 
das organizações que a integram 

Todas as organizações assumem 
a mesma posição 

é iniciada por uma autoridade, 
sendo “imposta” verticalmente
pelo responsável legal e 
financiador 

Uma organização assume uma 
posição de “comando” em relação 
as demais 

REDE MEDIADA 

é iniciada por uma autoridade, 
sendo “articulada” 
horizontalmente por uma 
agência designada e que não se 
sobrepõe aos demais membros 

Uma organização assume uma 
posição de 
animadora/articuladora do 
processo, sem se sobrepor as 
demais 

Fonte: Elaborado a partir das informações contidas em BÖRZEL, 1997, p. 8.  

FLEURY (ibidem) aponta que para cada uma dessas estruturas identificadas são 

requeridos diferentes papéis do líder – por exemplo, numas é vital a construção da 

própria mediação entre os pares, em outras essa questão estaria resolvida desde a 

constituição legal da rede sendo necessário apenas a efetiva coordenação dos 

processos de negociação e de gestão das interdependências.

Sobre esse tema, MANDELL (1990 apud FLEURY, 1997, p.8-9) identifica alguns 

estilos de gestão estratégica, compatíveis às necessidades e características de cada 

contexto, num “cuntinuum que vai desde o autocrata benevolente, que assume o 

papel de um ‘líder de orquestra’, até o mediador de trabalhos, que apenas assegura 

às partes a consumação do acordo, como um líder ‘laissez-faire’”. Para MANDELL 

(ibidem), no centro desse continuum estaria o “líder democrático”, que atuaria como 

um “produtor de cinema” e, assim, desempenhando um papel ativo no alcance dos 

resultados e na motivação dos participantes.  
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Em qualquer dos casos, as autoras afirmam que a gestão de redes implica na 

gestão dessas interdependências, o que terminaria por aproximar os processos de 

formulação e implementação de políticas e exigiria o desenvolvimento de novas 

formas de coordenação e controle. A gestão de rede implicaria, assim, na adoção de 

modelos gerenciais cada vez mais flexíveis e participativos.  

3.5 AS CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DOS STAKHOLDERS PARA O ESTUDO 

DAS REDES

Existe na literatura sobre organizações um conjunto de definições sobre 

stakeholders, que variam de um extremo a outro dentro de um eixo continuum. 

Numa das extremidades, se concentram aquelas definições de caráter muito amplas, 

como as que definiem stakeholders como qualquer ator (pessoa, grupo ou entidade) 

que apresente algum tipo de relação ou interesse, sejam eles diretos ou indiretos, 

com ou sobre a organização (THOMPSON et al., 1991; DONALDSON & PRESTON, 

1995 apud MARTINS e FONTES FILHO, 1999, p. 1). Na extremidade oposta se 

concentram as definições mais restritas como aquelas que definem stakeholders

como atores, ou categoria de atores (empregados, gerentes, provedores, acionistas 

e clientes, por exemplo), possuidores de interesses e expectativas sobre a 

organização, sem os quais a organização não existiria (BOWI, 1998; SAVAGE, 

1991; HILL & JONES, 1992; e NÄSI, 1995 apud MARTINS e FONTES FILHO, 1999, 

p. 1). Esses stakeholders são ainda caracterizados como stakeholders primários. 

Para MARTINS e FONTES FILHO (1999, p. 1-2), um ponto comum observado 

nesses dois extremos e que todos os conceitos, sejam eles amplos ou restritos, 

apresentam como pano de fundo é o fato de que os mesmos carregam no bojo de 

suas definições as seguintes questões: 

- em função de que interesses são gerenciadas as organizações? 

- a quem e para que realmente interessa (ou deve interessar) as organizações? 

- que interesses tendem a prevalecer nos sistemas de gestão organizacional em 

detrimento de outros? 

- que interesse deveria prevalecer ou, pelos menos, não ser ignorado ou minimizado 

ou excluído?   
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Nesse sentido, segundo esse autor, a teoria dos stakeholders vem ao encontro 

dessas questões segundo duas principais perspectivas: (i) a perspectiva descritiva, 

na qual são trabalhados e identificados quais os interesses que prevalecem e quais 

aqueles que são desestimulados nos atuais sistemas de gestão organizacional e (ii) 

a perspectiva prescritiva, segundo a qual são focalizados quais os interesses que 

devem ser privilegiados ou não marginalizados para a sustentabilidade da 

organização em longo prazo. 

De modo mais específico, em relação a perspectiva descritiva, o enfoque dado aos 

stakeholders indica que os sistemas de gestão, sobretudo os empresariais, estão 

centrados no mercado, ou seja, privilegiam os interesses dos acionistas e dos 

clientes, sendo admitido a existência de outros, desde que orientados em maior ou 

menor grau em função dos interesses de stakeholders como financiadores, 

empregados e comunidade. 

Por sua vez, a perspectiva prescritiva está baseada numa evidência empírica e num 

consenso normativo de que o desestimulo sistemático de um interesse em benefício 

de outro afeta a capacidade de sobrevivência da organização (PRESTON, 1990 

apud MARTINS e FONTES FILHO, 1999, p. 2), e assim considerando fortemente a 

relação entre o grau de satisfação dos múltiplos stakeholders e a capacidade das 

organizações econômicas para gerar riqueza em longo prazo, ou no caso das 

organizações sem fins lucrativos, de atingirem seus objetivos e promoverem as 

transformações desejadas.

É nessa perspectiva que se observa uma maior contribuição da teoria dos 

stakeholders para a formulação e gestão das redes de políticas públicas, na medida 

em que o referido consenso normativo, enquanto elemento conceitual estruturador 

dessa perspectiva, está baseado, conforme MARTINS e FONTES FILHO (ibidem), 

numa visão institucional da organização, definida por sua vez, como um cenário de 

múltiplos interesses competitivos, por vezes conflitivos, num espaço social no qual 

os stakeholders jogam em diferentes posições de poder, e no qual a 

sustentabilidade organizacional depende de pactos (trade-offs) e arranjos 

cooperativos específicos, sobretudo entre os stakeholders primários, sem os quais a 

organização sucumbe. 



108

Desse modo, a grande contribuição da teoria dos stakeholders foi, como ressaltou 

MARTINS e FONTES FILHO (ibidem), permitir um olhar sistêmico e holístico dos 

múltiplos campos de racionalidade envolvidos com a trama organizacional.

Para esses autores, um dos modelos conceituais mais adequados para identificação 

de stakeholders, capaz de equacionar as dificuldades resultantes da própria 

definição desses atores em relação a uma organização e possibilitar a 

operacionalização de um conceito, ao mesmo tempo nem restritivo nem 

suficientemente amplo, de stakeholders foi proposto por MITCHELL, AGLE & WOOD 

(1997 apud MARTINS e FONTES FILHO, 1999, p. 8). Esse modelo está baseado, 

sobretudo, na ênfase ou relevância (salience) de um determinado ator em relação à 

organização.

Esse conceito de relevância (salience) na definição desses autores não é 

identificado a priori em função da natureza ou posição relativa que certos atores pré-

identificados apresentam no contexto organizacional interno ou externo, mas em 

função da presença simultânea de certos atributos em atores que afetam ou são 

afetados pelos objetivos ou resultados de uma determinada organização.     

MITCHELL, AGLE & WOOD (ibidem) define stakeholders como sendo atores 

(internos e externos) que afetam ou são afetados pelos objetivos ou resultados de 

uma dada organização, em diferentes graus, na medida em que possuem entre um 

ou três atributos básicos: poder, legitimidade e urgência. Os atores que não 

apresentam pelos menos um desses atributos (não afetam os resultados e/ou não 

afetados pelos resultados) não são considerados stakeholders.

Conforme aponta MARTINS e FONTES FILHO (1999, p. 8), esse conceito 

apresenta, pelo menos, três vantagens em relação a outros conceitos estudados por 

esses autores: (i) em primeiro lugar, é político, pois considera a organização como 

uma resultante (ou pacto) de interesses conflitivos e desiguais; (ii) é operacional, 

pois permite a identificação de stakeholders na medida em que se pode avaliar o 

quantum de poder, legitimidade e urgência certos atores apresentam em 

determinados tempo e espaço; e por último, (iii) é dinâmico, pois considera a 
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resultante de interesses em conflito como algo móvel no espaço-tempo social, de 

acordo com a práxis dos atores. 

Para MARTINS e FONTES FILHO (ibidem),

“El concepto de Mitchelli, Agle y Wood proporciona uma equiparación de las 
perspectivas prescriptiva y descriptiva, em la medida em que sugiere que la 
finalidad (real e ideal) de las organizaciones es satisfacer las expectativas 
de los stakeholders. La cuestión es saber qué expectativas prevalecen 
sobre otras y qué es lo que ello implica”.  

Para cada desses atributos – poder, legitimidade e urgência – esses autores 

apresentam um conjunto de definições de partida e de variáveis necessárias à 

operacionalização do modelo. Essas definições encontram-se descritas, de forma 

sucinta, no quadro a seguir. (Quadro 3.5 (1)) 

Quadro 3.5 (1) – Definições síntese dos atributos de identificação dos stakeholders, propostos no 

modelo conceitual elaborado por MITCHELL, AGLE & WOOD

ATRIBUTOS DEFINIÇÕES 
PODER Trata da existência ou da possibilidade de obtenção por um ator social de recursos 

coercitivos (força física, armas), recursos utilitários (tecnologia, dinheiro, conhecimento, 
logística, matérias primas) e recursos simbólicos (prestígio, estima, carisma) para impor 
sua vontade sobre o outro(s) em uma relação ou jogo social. 

LEGITIMIDADE Suposição ou percepção generalizada de que as ações de um ator social (pessoa, 
organização, etc.) são desejáveis ou apropriadas dentro de certos sistemas 
socialmente construídos de normas, valores, crenças e definições.  

URGÊNCIA Consiste no clamor por uma atenção imediata em função de diferentes graus de (i) 
sensibilidade temporal de não aceitação do atraso de uma determinada ação; (ii) 
criticidade, entendida como a importância de determinado clamor, levando em 
consideração a possibilidade de dano à propriedade ou ao individuo. A urgência é o 
atributo que confere maior dinâmica a essa metodologia. 

Fonte: Elaborado a partir das definições apresentadas em MARTINS e FONTES FILHO (1997, p.10) 

3.6 AS POLICY NETWORKS COMO FERRAMENTA ANALÍTICA PARA ANÁLISE 

DO PGM 

Na construção e implementação de um modelo de gestão pública inovador as redes 

assumem, como estudado no Capítulo 2, um papel relevante, uma vez que a própria 

lógica desse novo modelo está baseada na constituição de redes, cuja estrutura e 

funcionamento administrativo assumem as características de subsidiariedade 

horizontal, flexibilidade, coordenação, participação cidadã, transparência, 

modernização tecnológica, profissionalização dos atores, acompanhamento, 

avaliação e aprendizagem constantes. (CASTELLS, 1998 apud FLEURY, 2002, p. 3)  
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Um ponto merecedor de destaque na utilização das redes como instrumento 

analítico no campo da implementação desse novo modelo de governação é o fato de 

que a utilização das policy networks enquanto estratégia de governança tenderia a 

inibir os mecanismos tradicionais de poder no jogo político, nomeadamente a 

chamada “troca de favores” entre os políticos e os diversos grupos sociais. Ao 

estabelecer um ambiente de “arena” no processo de formulação das políticas 

públicas, as policy networks tenderiam a permitir a inclusão de uma grande 

variedade de atores distintos e, ao mesmo tempo, reunir recursos políticos e 

financeiros amplamente dispersos no alcance de interesses comuns.  

O PGM foi orientado por um conjunto de diretrizes, nomeadamente pautadas sobre 

esse novo paradigma de gestão publica – o Estado-rede - onde o Estado aparece, 

cada vez mais, como animador e articulador dos atores sociais, na perspectiva do 

desenvolvimento e na promoção das aspirações da sociedade. Pressupõe, portanto, 

uma ação descentralizada na formulação e na execução de políticas públicas para 

outras instâncias públicas e para outros grupos da sociedade. 

Pode-se afirmar que o PGM constitui-se numa iniciativa do Governo de Pernambuco 

de implementar, em nível estadual, uma nova estratégia de governança. Assim, 

partindo da classificação realizada por BÖRZEL (1997, s. p.), e confrontando o 

resultado dessa classificação com as diretrizes e objetivos do PGM, pode-se 

constatar que as policy networks constituem-se numa ferramenta analítica 

privilegiada para se analisar o Programa, na medida em que fornece referenciais 

teóricos e analíticos fundamentais para o alcance dos objetivos desse estudo, 

especialmente quando da análise das entrevistas e da documentação jornalística 

selecionada.

Numa classificação inicial, e dentro do que foi estudado anteriormente, pode-se 

identificar que o PGM, considerando seu desenho original, constitui-se, com base no 

de mecanismo de coordenação observado, numa rede mediada, onde o Governo 

Estadual, através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social, assumiu 

o papel de “coordenador”.
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Conforme pode ser observado, essa coordenação adquiriu ora contornos de 

“comando” em relação aos demais membros participante da rede estabelecida com 

o Programa, sobretudo quando o Governo do Estado assumiu o papel de principal 

responsável legal e provedor das ações constantes do PGM; ora contornos de 

animação e articulação de um novo processo de gestão pública. 

Predominantemente, durante os quatro primeiros anos de implementação do PGM, o 

Governo do Estado assumiu a posição de comando em relação aos demais 

membros.

Nesse contexto, ora o Programa se apresentava como um modelo inovar de gestão 

pública, ao romper com a escolha e a alocação hierárquica das ações a serem 

executadas, promovendo e valorizando os mecanismo de participação, legitimação e 

transparência dessas escolhas; ora como um modelo tradicional na medida em que 

os mecanismos de participação não conseguiram avançar para estágios superiores 

ao de “consulta”, como poderá ser observado no próximo capítulo.
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4 RESULTADO DA PESQUISA: ANÁLISE E 
INTREPRETAÇÃO DAS ENTREVISTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA SOBRE O PGM 
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    4.1 OS PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Como destacado na Introdução deste trabalho, considerando a complexidade do 

tema estudado, cuja análise depende, em grande medida, de um conjunto de 

elementos, variáveis e inter-relações subjetivas, bem como, a natureza da pesquisa 

em foco, optou-se por uma abordagem qualitativa do problema, de natureza 

interpretativa, sobretudo por ser essa abordagem uma forma adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social como o que se pretendeu estudar 

(RICHARDSON, 1999, p. 79). Essa abordagem opõe-se à corrente positivista e sua 

visão linear, na medida em que vê as coisas em constante fluxo e transformação. 

“Seu foco é, portanto, o processo. Dentro dele, o entendimento de que a sociedade 

constrói o homem e, ao mesmo tempo, é por ele construída” (VERGARA, 2000, 

p.13).

GODOY (1995, p. 58-63) destaca que a pesquisa qualitativa parte de questões ou 

focos de interesses amplos, “que vão se definindo à medida que o estudo se 

desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada”.

Busca, desse modo, a compreensão ampla dos fenômenos, considerando e 

examinando o maior número possível de dados da realidade estudada em toda a 

sua complexidade estrutural.

“A abordagem qualitativa realiza uma aproximação fundamental e de 
intimidade entre sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma 
natureza: ela se volve com empatia aos motivos, às intenções, aos projetos 
dos atores, a partir dos quais as ações, as estruturas e as relações tornam-
se significativas”. (Minayo & Sanches, 1993, p. 244) 

Dentro dessa abordagem, a estratégia metodológica escolhida para o 

desenvolvimento desse trabalho foi o chamado “estudo de caso”, uma vez que se 

pretende analisar acontecimentos contemporâneos. Um estudo de caso constitui-se 

numa investigação empírica que estuda um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos (YIN, 2001, p.32-33), como é o caso do 

objeto de estudo – o Programa Governo nos Municípios. Assim, o estudo de caso 

utilizado neste trabalho pressupõe perguntas do tipo “como” ou “por que” sobre um 
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conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco 

ou nenhum controle.  

O estudo de caso é ainda caracterizado pelo “estudo profundo e exaustivo de um ou 

de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, 

tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamento 

considerados”. (GIL,1999, p. 72-73) O estudo de caso tem sido uma estratégia 

metodológica cada vez mais utilizada pelos pesquisadores sociais, sobretudo pelos 

diferentes propósitos a que pode servir. Pode ser utilizado tanto em pesquisas do 

tipo exploratórias, quanto nas descritivas e explicativas. 

CHIZZOTTI (1991, p. 102) reforça esta idéia ao afirmar que

“[...] o estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar uma 
diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de um caso 
particular ou de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e 
crítico de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando tomar 
decisões a seu respeito ou propor uma ação transformadora”.  

Entre os preconceitos observados na literatura contra a utilização do estudo de caso 

encontra-se a questão relacionada a sua dificuldade de generalização. Em resposta 

a essa crítica, YIN (2001, p. 29) destaca: 

“[...] os estudos de caso, da mesma forma que os experimentos, são 
generalizáveis a proposições teóricas, e não a população e universos. 
Nesse sentido, o estudo de caso, como o experimento, não representa uma 
‘amostragem’, e o objetivo do pesquisador é expandir e generalizar teorias 
(generalização analítica) e não enumerar freqüências (generalização 
estatística). Ou como descrevem três notáveis cientistas sociais em seu 
estudo de caso único, o objetivo é fazer uma análise ‘generalizante’ e não 
‘particularizante’ (LIPSET, TROW, & COLEMAN, 1956, p. 419-420)”. 

O estudo de caso desenvolvido caracteriza-se como sendo do tipo explanatório e 

descritivo e, em parte, explicativo, na medida em que se desenvolve uma 

investigação sobre um fenômeno no qual ainda há pouco conhecimento acumulado 

e sistematizado; expõem-se as características desse fenômeno sem a pretensão de 

explicá-lo em sua totalidade; e busca-se identificar e esclarecer em que medida o 

PGM alcançou seus objetivos, constituindo–se num modelo inovador de gestão 

pública ao nível estadual. Procurou-se com essa estratégia compreender a 
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manifestação do problema tomando por base o conhecimento empírico sobre o 

mesmo, enfatizando o contexto onde o problema se manifesta e procurando 

ressaltar as múltiplas variáveis decorrentes do próprio fenômeno. 

“Em outras palavras, o estudo de caso como estratégia de pesquisa 
compreende um método que abrange tudo – com a lógica de planejamento 
incorporando abordagens específicas à coleta de dados e à análise de 
dados. Nesse sentido, o estudo de caso não é uma tática para a coleta de 
dados nem meramente uma característica do planejamento em si (Stoecker, 
1991), mas uma estratégia de pesquisa abrangente”. (YIN, 2001, p. 33) 

Na aplicação dessa estratégia metodológica procurou-se não privilegiar um ou outro 

meio de investigação, mais sim partir de uma visão pluralística dos mesmos, de 

modo a que um complementasse o outro, possibilitando assim uma triangulação dos 

mesmos. Em muitos aspectos essa triangulação permitirá uma posterior validação 

do próprio constructo da pesquisa.  

Foi utilizado um conjunto diversificado de fontes de evidências (ou técnicas de coleta 

de dados primários), dentre as quais destacam-se os documentos escritos, incluindo 

matérias jornalísticas publicadas na mídia escrita sobre o PGM, base de dados 

oficiais disponíveis (documentos oficiais), entrevistas, observação participante e 

pesquisa bibliográfica. (YIN, 2001, p. 107-129) 

Cabe ressaltar entre essas fontes a entrevista individual realizada junto aos 

stakeholders selecionados, pela relevância das informações obtidas frente aos 

objetivos da pesquisa. Sobre esse tipo de fonte, PINHEIRO (2000, p.184) destaca 

que a entrevista pode ser considerada como uma prática discursiva, de forma a 

entendê-la como uma "ação (interação) situada e contextualizada, por meio da qual 

se produzem sentidos e se constroem versões da realidade". Para GIL (1999, p. 

117), a entrevista “é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes 

busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação”.

“Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante adequada 
para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, 
esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem 
como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas 
precedentes (Selltiz et al., 1967, p. 273)”. (Ibidem) 
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Assim, no processo de coleta e análise dos dados foi dada ênfase especial ao que 

os entrevistados disseram sobre o que aconteceu e sobre as questões enfrentadas 

por eles na implementação do PGM, tanto na fase de formulação como de 

implantação do Programa. Outro ponto merecedor de uma atenção especial por 

parte da pesquisa foram as percepções e posicionamentos dos entrevistados frente 

ao Programa.

Considerando os objetivos desta pesquisa optou-se pela realização da entrevista do 

tipo “em profundidade”, também denominada de “pesquisa não estruturada”. Esse 

tipo de entrevista segundo RICHARDSON (1999, p. 208) 

“[...] em vez de responder à pergunta por meio de diversas alternativas pré-
formuladas, visa obter do entrevistado o que ele considera os aspectos 
mais relevantes de determinado problema: as suas descrições de uma 
situação em estudo. Por meio de uma conversa guiada (grifo do autor), 
pretende-se obter informações detalhadas que possam ser utilizadas em 
uma análise qualitativa. A entrevista não estruturada procura saber que, 
como e porque algo ocorre, em lugar de determinar a freqüência de certas 
ocorrências [...]” 

Assim, a aplicação desse tipo de entrevista teve por objetivos: (i) obter informações 

do entrevistado (stakeholders) sobre seu conhecimento, comportamento e avaliação 

sobre o fenômeno estudado; (ii) conhecer a opinião do entrevistado (stakeholders),

explorar suas atividades e motivações sobre o Programa. De outro modo, as 

entrevistas realizadas possibilitaram aferir, sobretudo, as interações entre os 

stakeholders selecionados e o PGM, sobretudo na fase de sua formulação, 

destacadamente no que se refere à utilização do enfoque de redes de políticas 

públicas e de um modelo de uma gestão pública inovadora.

Ao todo foram realizadas dez entrevistas em profundidade, utilizando-se para tanto 

de um guia de temas (ou protocolo de entrevista) sobre o que deveria ser explorado 

no transcurso das mesmas. Esse guia de temas (ver Apêndice A) foi elaborado 

tomando-se por base os objetivos da pesquisa, as perguntas-problema e o marco 

teórico e, ainda, dando-se ênfase aos eixos básicos para construção de um novo 

modelo inovador de gestão pública propostos por TEIXEIRA, H.; SANTANA, S. 

(2003, p.10) e detalhados no Capítulo 2 e a vivência profissional do pesquisador no 

seu exercício de gestor público. Esses eixos foram utilizados também neste trabalho 
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como referência para identificação dos agrupamentos temáticos utilizados para 

analisar o conteúdo das respostas dadas pelos entrevistados e dos documentos 

estudados, especialmente das matérias jornalísticas publicadas na média escrita.

Para validar esse guia foram realizadas duas entrevistas piloto na primeira quinzena 

de fevereiro de 2004. Após a realização dessas entrevistas pode-se constatar que o 

guia se mostrou adequado aos objetivos da pesquisa, não necessitando, portanto, 

de alterações ou ajustes. Desse modo, por terem sido realizadas dentro do 

planejamento da pesquisa e considerando que o guia não sofreu alterações, as 

mesmas foram consideradas válidas para análise no âmbito da pesquisa.  

Considerando o tipo de entrevista utilizado, as perguntas não foram pré-formuladas, 

sendo feitas durante o próprio processo. Isso permitiu uma maior liberdade ao 

entrevistado na manifestação de suas idéias. As entrevistas foram previamente 

agendadas pelo pesquisador com os entrevistados selecionados e realizadas no 

local e horário definido por eles próprios.  

Esse procedimento possibilitou, por um lado, um maior comprometimento dos 

entrevistados com a própria entrevista, ficando os entrevistados bem à vontade para 

responder as questões levantadas. Por outro lado, esse procedimento possibilitou, 

em alguns casos, uma certa interferência do ambiente escolhido pelo entrevistado, 

como interrupções por parte de outras pessoas ou ruídos externos, o que requereu 

interromper algumas vezes a entrevista. Em média, as entrevistas tiveram a duração 

de cerca de quarenta e cinco minutos.

As entrevistas foram gravadas como forma de garantir que o conteúdo falado pelos 

entrevistados fosse integralmente registrado e posteriormente transcrito para 

análise. Muitas vezes, ao final da entrevista, após o gravador ser desligado, quando 

os entrevistados já estavam ainda mais à vontade, alguns acrescentaram 

informações de maneira informal, cujos conteúdos e interpretações, por questões 

éticas, não constam registrados neste documento. Complementarmente a gravação 

das entrevistas, foram registradas pelo pesquisador anotações e observações num 

diário de campo.   
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O tipo de amostra utilizado neste trabalho é definido como sendo não probabilístico, de 

seleção racional ou intencional, tendo em vista sua melhor adequação ao tipo de 

trabalho proposto, visto que alguns dos autores estudados concebem-na como um tipo 

especial de amostra que pode ser retirada de um universo mediante processo seletivo 

deliberado, ou seja, as unidades que comporão o corpo amostral são escolhidas 

intencionalmente pelo pesquisador, de forma a atender seus objetivos e metas de 

trabalho (VERGARA, 2000; RICHARDSON, 1999; GIL, 1999; LAKATOS, E. M. e 

MARCONI, M. A., 1992). Essa escolha justifica-se porque, ao estudar um tema 

específico - formulação e operacionalização do PGM na perspectiva das redes de 

políticas públicas e de um modelo de gestão pública inovador, busca-se desenvolver 

um estudo tomando por base a visão de seus stakeholders primários, ou seja, 

daqueles diretamente relacionados a essas duas principais fases de implementação do 

Programa.  

No caso específico da fase de formulação da concepção e desenho do PGM, a 

amostra selecionada cobriu praticamente 100% dos stakeholders nomeadamente 

relacionados ou responsáveis pela mesma. Dos formuladores do PGM identificados 

nos documentos oficiais e nas entrevistas, apenas um consultor diretamente envolvido 

com essa formulação não foi entrevistado. 

O tratamento dos dados apresentados neste capítulo foi realizado 

concomitantemente à coleta de dados, a partir da definição prévia de um protocolo 

de pesquisa. Segundo YIN (1999, p. 89), “o protocolo é uma das táticas principais 

para se aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e destina-se a 

orientar o pesquisar ao conduzir o estado de caso”.

O protocolo elaborado e utilizado neste trabalho seguiu as orientações formuladas 

por esse autor, sendo composto das seguintes secções: (a) visão geral do projeto do 

estudo de caso; (b) procedimentos de campo; (c) questões específicas do estudo de 

caso e (d) o guia para o relatório do estudo de caso. 

Na análise dos resultados das entrevistas apresentadas neste Capítulo foram 

preservadas as identidades de todos os entrevistados, classificando as citações por 

denominações impessoais como E01 e E10 (cada entrevistado recebeu um código). 
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A generalização desse procedimento para todos os entrevistados foi necessária em 

função do acordo firmado entre o pesquisador e parte dos entrevistados no âmbito 

do processo de realização das entrevistas.  

Esse procedimento tem sido amplamente utilizado no campo da pesquisa social com 

o objetivo de promover um maior aprofundamento por parte dos entrevistados dos 

temas abordados, ao tempo que se preserva sua exposição pública. A relação 

nominal dos entrevistados é apresentada em ordem alfabética no Apêndice B. 

Tanto a análise das entrevistas, como da documentação escrita selecionada, 

sobretudo aquela produzida e publicada sobre o PGM pela mídia escrita local 

(jornais de grande circulação) durante o período estudado e aquela produzida e 

disponibilizada pelas instituições governamentais integrantes do sistema de gestão 

do Programa, nomeadamente a SEPLANDES e a FIDEM, foram realizadas 

tomando-se por base o processo denominado de “empilhamento” (HARVEY, 1990, 

apud RICHARDSON, 1999, p. 98), que consiste em, primeiramente, ler as 

informações obtidas na “vertical”, usualmente em ordem cronológica, visando 

“identificar temas e relações comuns que serão posterioriormente codificados. Após 

essa primeira etapa, os dados são recortados e reorganizados em ‘pilhas’ que 

refletem tópicos-chave” (RICHARDSON, 1999, p. 98) (ver Figura 4.1 (1)).

No caso desta pesquisa, os tópicos-chave definidos para análise das informações, 

sobretudo das entrevistas, foram baseados nos eixos básicos propostos por 

TEIXEIRA, H.; SANTANA, S. (2003, p.10), sendo os mesmos detalhados 

anteriormente no Capítulo 2. 

Figura 4.1 (1) – Modelo de análise das informações – processo de “empilhamento”. Compilado a 
partir de Nigel Fielding, 1993, p. 163; e Harvey (1990) apud RICHARDSON, 1999, p. 98. 
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Complementarmente, no caso particular da documentação jornalística, foram 

utilizados procedimentos da chamada “análise de conteúdo”, definidas por 

BERELSON (1952, p. 13 apud GIL, 1999, p. 165) como uma técnica de investigação 

que, “através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas 

comunicações”.

O processo de validação das entrevistas consistiu, depois de transcritas as fitas 

cassetes, no envio dessas transcrições para os entrevistados. O objetivo desse 

retorno foi verificar se não havia nenhuma discordância em relação ao que o 

entrevistado tinha dito. Para alguns autores como HITCHCOCK e HUCHES (1989 

apud VITORETTE, 2001, p. 50), essa forma de validação é amplamente aceita, uma 

vez que possibilita aos participantes a oportunidade de checar e identificar 

potenciais erros ou equívocos durante a transcrição dos dados.

Por último, cabe ressaltar que, na identificação e seleção dos stakeholders

entrevistados neste trabalho tomou-se como referência a metodologia de 

identificação proposta por MITCHELL, AGLE & WOOD (1997 apud MARTINS e 

FONTES FILHO, 1999, p. 8) e trabalhada por MARTINS e FONTES FILHO (1999), 

descrita no capítulo 3, a partir da análise de relevância que os atores selecionados 

apresentaram sobre a formulação e operacionalização do Programa Governo nos 

Municípios, no período estudado, uma vez que nossa pergunta-problema está 

diretamente relacionada a essas duas principais fases do ciclo de implementação do 

referido Programa. Foram selecionados aqueles atores que apresentam, em seu 

campo de atuação no âmbito do PGM, pelo menos dois dos atributos propostos por 

esses autores para identificação dos stakeholders. Ou seja, poder, legitimidade ou 

urgência. (ver Capítulo 3, p. 104-106) 

Esses stakeholders foram agrupados quando de sua identificação e seleção em dois 

grupos – o grupo de gestores e o de participantes do PGM. O grupo de gestores foi 

subdividido, por sua vez, em três subgrupos - (a) formuladores, incluindo consultores 

externos contratados especialmente para tal fim; (b) deliberativos, compostos pelos 

principais gestores do Programa, entre eles, o Secretário de Planejamento e 

Desenvolvimento Social e a Presidente da Agência CONDEPE/FIDEM; e (c) 
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operacionais, composto de gerentes regionais, técnicos e consultores da Agência 

CONDEPE/FIDEM relacionados diretamente ao Programa. O grupo de participantes 

também foi subdividido em (a) poder público estadual e municipal – gestores 

estaduais e prefeitos; e (b) sociedade civil organizada. Ressalta-se que este último 

grupo – o de participantes – exerceu na pesquisa, considerando os objetivos da 

pesquisa, a função muito mais de controle/validação e de complementação das 

informações trabalhadas pelo outro grupo.

    4.2 OS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

Baseado nos eixos básicos para construção de um novo modelo inovador de gestão 

pública propostos por TEIXEIRA, H.; SANTANA, S. (2003, p.10), detalhados no 

Capítulo 2 deste trabalho (ver Quadro 4.2 (1)), foram definidos os seguintes 

agrupamentos temáticos para a análise das informações obtidas através das 

entrevistas:

Quadro 4.2 (1) – Agrupamentos temáticos para a análise das informações 

AGRUPAMENTO TEMÁTICO 

I - Legitimação e transparência da decisão político-administrativa 

II - Sistema Integrado de Planejamento 

III - Descentralização – Integração das ações 

IV - Dignificação da função pública 

V - Avaliação de desempenho 

Fonte: TEIXEIRA, H.; SANTANA, S. (2003, p.10-19). 
            Informações trabalhadas pelo pesquisador. 

 4.2.1 Legitimação e transparência da Decisão Político-administrativa 

Este agrupamento temático focaliza, fundamentalmente, os atributos relacionados ao 

grau e a abertura de espaços de participação dos setores representativos da 

sociedade e a transparência e legitimação das decisões tomadas no âmbito do 

PGM. Sobre o conceito de participação observado no Programa durante o período 

estudado, a maioria dos entrevistados (80%) destaca que a mesma se deu num 

nível preliminar (ou de “consulta”), conforme podemos exemplificar através das falas 

dos E01, E02, E03 e E07: 
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“[...] conceito de participação ele só acontece nesse processo de 
participação quando as pessoas tomam consciência de seu papel, formulam 
alternativas e decidem sobre essas alternativas.  No caso do que eu 
vivenciei no Governo nos Municípios, foi logo nos primeiros anos, no 
primeiro ano, as pessoas estavam simplesmente colocando demandas. Não 
estava havendo uma discussão em termos de alternativas. Não houve 
nenhuma discussão em termos de o que estava sendo o cenário ou que 
cenário estava sendo construído quando se colocavam aquelas demandas. 
O meu conceito de participação em momento nenhum aconteceu, o 
que aconteceu foi uma coleta de demandas. Então, as pessoas 
falaram, as pessoas colocaram aquelas coisa que elas tinham 
necessidade imediata, e muitas coisas acredito que não eram nem a 
necessidade imediata, era quase como uma visão do que já tinham do 
conceito de desenvolvimento e que esse conceito de desenvolvimento 
implicava em que tivesse determinadas estradas e não sei o que, mas 
para ligar o que para onde, passar o que por cima, eles não tinham 
isso muito claro [...] (grifo do autor)”. (E01) 

“[...] a gente define a participação quando a gente define o processo, quando a 
gente constrói um processo, dentro da construção a gente pode definir ou pode 
negociar com os participantes, os que seriam e quando e como seria essa 
participação. Se a gente olhar o Programa Governo nos Municípios num 
primeiro momento como um programa de consulta de participação 
popular na definição dos investimentos que o Governo do Estado iria 
fazer, houve participação, os números não negam. A qualidade dessa 
participação aí a gente pode questionar. Em relação a metodologia, se ela 
é simplesmente uma consulta, a gente pode dizer que a participação foi 
excelente (grifo do autor). Se é uma consulta dirigida a um estudo estratégico 
da potencialidade de um agrupamento de municípios, se você faz um trabalho 
prévio ou um trabalho contínuo em relação a você entender a região que você 
está trabalhando, para que você possa racionalizar de fato os investimentos, aí 
a participação foi pequena”. (E02) 

“[...] conceito de participação era que o poder político local, a 
sociedade civil organizada e segmentos representativos fortes 
deveriam influir na tomada de decisão do que fazer pelo governo 
estadual (grifo do autor). Mas também nós admitimos que todos os 
recursos não deviam estar entregues a esse processo, tem que ter o 
montante de recursos, aquele recurso estratégico, que muitas vezes o 
segmento que está descentralizado ele não consegue perceber no todo 
quando você começa a emendar as peças, as regiões digamos assim, e 
você tem então ações que não estão no âmbito de uma região, mas elas 
perpassam várias regiões e você precisa ter um outro olhar para essa forma 
de decidir no que intervir. Então a participação foi definida como sendo 
isso, como sendo convocar esses segmentos, o poder político local, o 
executivo, o legislativo, os outros poderes o judiciário e etc e a 
sociedade civil organizada, para que eles pudessem influir na decisão 
do que intervir” (grifo do autor). (E03) 

“[...] nós criamos toda uma metodologia para que isso acontecesse, 
criamos o ambiente. Mas também, não era uma participação livre de 
alguns encaminhamentos, de algumas diretrizes, as diretrizes eram 
tomadas em função dos mapas de situação que nós realizamos. Não 
era qualquer proposta. Era uma proposta que tivesse a ver com aquela 
realidade (grifo do autor). A metodologia de participação contemplava 
problemática, ou seja, nós fazíamos uma apresentação do que nós 
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entendíamos como a problemática regional, depois uma outra que era as 
oportunidades regionais, para finalmente ver quais são as propostas de 
intervenção, as propostas, os projetos e as ações. A outra questão é que 
nesse processo de participação não era o olhar desse segmento em cima 
do seu município, mas em cima de uma ação regional. Houve todo um 
cuidado de se capacitar esses atores para que a gente não tivesse um 
retrato do planejamento municipal sendo subsidiado pelo governo federal, 
mas sim realmente as ações que pudessem ter um impacto a nível regional. 
Foi dessa forma que nós tratamos a participação [...]”. (E03) 

“[...] Participação é você se apropriar exatamente de um recurso para o 
desenvolvimento da região que você está inserido, você discutir o que seria 
prioritariamente uma ação que iria ser integral ou estruturadora dentro de 
uma região para modificar os índices, pelo menos os índices de 
desenvolvimento humano. Seria um deles. Mas de qualquer forma a 
sociedade, apesar de não se discutir o que seria o entendimento que a 
sociedade teria do desenvolvimento, da sua participação, mas ela foi 
chamada para indicar obras, ações, projetos, que iriam melhorar suas 
condições de vida. Se entender isso como participação, houve 
participação (grifo do autor). Mas também tinha o contraponto da tradição 
e dos paradigmas que a gente tem do que é o Estado de Pernambuco e o 
estado brasileiro de modo geral, desde a colonização e os feitos (?) que nós 
temos – políticos - e a reação que eles teriam tanto de prefeitos que tem, de 
vereadores, de deputados e de todas as lideranças que contrapunham o 
modelo de participação. Apesar de no discurso isso ser muito premente, 
mas na prática a gente sabe nos bastidores como se dava essa briga pelo 
poder de você estar manipulando a sociedade a seu “bel prazer” e não para 
o desenvolvimento da região para o desenvolvimento das pessoas, o índice 
de desenvolvimento humano. Dentro disso se avançou porque pelo 
menos ela foi chamada a discutir e indicar ações prioritárias para o 
desenvolvimento da região. Agora sabe-se também que um programa 
dessa magnitude também não se consolidaria só em quatro anos (grifo 
do autor). Em outros estados que a gente tem conhecimento e tivemos 
conhecimento através de depoimento de pessoas que participaram do 
orçamento participativo ou de planejamento participativo, que isso não se 
consolidou tão somente depois de dez anos. Você tem a fase de 
informação, a fase de você se apropriar do que seria a participação da 
população, e ter canais pra que ela também vá ao longo dos anos 
estreitando, não estreitando esse canais, mas alargando, tendo consciência 
do que é a sua participação”. (E07) 

Esse nível de participação destacado pelos entrevistados, considerando a escala 

elaborada por BORDENAVE (1994, p. 31) e detalhada no Capítulo 2 deste trabalho 

(ver Gráfico 1), constitui-se num grau de acesso ao controle das decisões do 

programa ainda muito preliminar. Nesse nível, a diferença entre “administradores” e 

“administrados” apresenta um contorno hierárquico bem delimitado. Ou seja, a 

tomada de decisão final foi ainda, marcadamente, assumida integralmente pelos 

“administradores”, ou seja, as ações não foram selecionadas através de um 

processo ativo de planejamento participativo, como pode ser observado 

especialmente nas falas do E03 e do E07. Contudo, mesmo considerando esse nível 

preliminar, cabe ressaltar que todos os entrevistados foram unânimes em destacar o 
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PGM como um avanço significativo na estratégia de governança do Governo 

Estadual frente ao quadro tradicional de decisões verticalizadas (de cima para 

baixo), historicamente enraizadas na cultura política da região.

Essa constatação torna-se ainda mais relevante se considerado o nível de 

importância dessas decisões (ver Capítulo 2, passim; Quadro 9, p. 77) frente à 

necessidade de se estabelecer, conforme definido nas diretrizes e objetivos do PGM 

(ver Capítulo 1, p. 33-36), um ambiente de cooperação e de decisão mais horizontal 

na gestão pública estadual, tendo por base a construção de uma rede de relações 

mútuas de co-responsabilidade, confiança e solidariedade entre o governo e a 

sociedade. Ou seja, o nível de participação observado estaria ainda aquém do nível 

de participação definido como sendo aquele necessário ao estabelecimento desse 

ambiente e, conseqüentemente, de uma efetiva rede de relações mútuas, de co-

responsabilidade, confiança e solidariedade entre o governo e a sociedade.

Por outro lado, um dos aspectos mais relevantes deste agrupamento temático no 

campo da participação, segundo os autores estudados no Capítulo 2, e que está 

diretamente relacionado à transparência e a sustentabilidade do modelo de gestão 

projetado no PGM é a abertura e consolidação de espaços para a participação dos 

setores representativos da sociedade (ou a abertura de novas institucionalidades) 

em cada uma das RD.

Sobre esse aspecto, no processo de implementação do Programa foram instaladas, 

em cada uma das RD, as chamadas Comissões de Desenvolvimento Regional 

(CDR), constituídas por atores sociais dos diversos municípios que integram cada 

uma das RD. Para todos os entrevistados, essas CDR constituem-se num dos 

pontos críticos do modelo implementado pelo PGM no período estudado, capaz de 

gerar impactos negativos sobre sua sustentabilidade.

Entre as questões destacadas pelos entrevistados pelo êxito ou não êxito da 

instalação e funcionamento dessas intitucionalidades podem-se identificar dois 

pontos convergentes: o primeiro diz respeito a existência de uma falta de definição 

ou identificação pouco objetiva do papel dessas Comissões em relação a gestão do 

Programa; o outro, a necessidade de se recuperar a questão da Comissão como um 
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fator primordial para sustentabilidade do processo. Como exemplo dessa 

constatação, destacamos os seguintes depoimentos: 

“[...] então eu acho uma série de fatores que impediram, digamos 
assim, que essas Comissões fossem fortalecidas. Eu acho que esse é 
um ponto crucial do Projeto (grifo do autor). Essas Comissões devem ser 
fortalecidas, elas devem ter esse papel independente, elas devem 
acompanhar essas obras, fazer a sua crítica à qualidade das obras, ao 
impacto que essas obras possam ter. Eu acho que o Programa precisa 
dedicar uma atenção maior a esse tema das Comissões. Mas eu concordo 
que as Comissões não tiveram o desempenho que nós pensávamos ou 
perderam. Tiveram algum desempenho e depois elas foram enfraquecidas 
por uma série de fatores. Mas a lógica no meu ponto de vista, está correta e 
deve ser recuperada e deve se recuperar a questão da Comissão. (E03) 

“[...] de fato esse foi um aspecto frágil mesmo. O processo foi amplo, 
foi rico, mas ele realmente não transbordou para um nível de 
organização mais consistente de cada região. Foram formadas as 
Comissões Regionais que tiveram uma atuação muito mais de 
acompanhamento da agenda de investimentos, mas que não 
conseguiram ir além. Não chegaram a ter um caráter mais formal dessa 
instância digamos, regional, não evoluíram para outras iniciativas, e 
quando essa agenda foi concluída, o grupo praticamente se 
desmobilizou. Eu acho que faltou esse trabalho em paralelo de 
investimento e de apoio à organização local, de desenvolvimento 
institucional, faltou essa perna de investimento nas pessoas e no 
processo de planejamento e de construção mais territorial do 
desenvolvimento local (grifo do autor). Eu acho que faltou esse olhar. 
Havia uma demanda reprimida enorme no Estado por ações, por projetos, 
situações realmente críticas e que isso chamou a atenção enormemente do 
Governo. As pressões eram inúmeras para que as coisas viessem 
acontecer. Então foi feito todo um esforço para articular essa agenda, 
acompanhar, executar essa agenda e não houve esta atenção em como 
apoiar mais de forma sistemática essa organização local que desse 
continuidade ao processo e avançasse na medida em que a realidade vai 
mudando e demandando outra iniciativa. Então realmente isso foi falho. 
Hoje você vê que no âmbito de cada RD você não tem nenhum embrião 
mais consistente de uma articulação local. E aí realmente esse é um desafio 
que precisa ser visto e trabalhado”. (E04) 

“[...] nós nunca conseguimos definir qual seria a sua natureza. No meu 
entender, eles deveriam existir não como estruturas permanentes, mas 
como instrumentos de mobilização para o acompanhamento das ações 
previstas, e ai eles desapareceram. Então o que é que alguns 
Conselhos tentaram? Os Conselhos tentaram ser sujeitos de 
reivindicações permanentes, quase que um poder paralelo dentro da 
região (grifo do autor). Ora, aí precisava de ter uma outra institucionalidade, 
você substituir os municípios [...] Isso é um problema. Os Conselhos, como 
eles eram muito setoriais, eles terminaram – eu acho que foi uma falha 
nossa – terminaram entrando em disputa e, de certa forma, sem ter a 
expertise dos conselhos já previstos em lei: educação, saúde, os conselhos 
de desenvolvimento local. [...] Talvez o modelo que a gente deva incluir no 
Conselho é aquele que leve em consideração a representação dos 
conselhos existentes e não criar um novo conselho [...]  Para a região – eu 
acho que aí é que nós não percebemos. Nós ficamos sempre numa dúvida: 
os Conselhos deveriam ser Conselhos ou Fóruns? O correto é que eles 
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tivessem sido fórum de desenvolvimento regional para tratar das questões 
estratégicas de desenvolvimento”. (E05) 

Sobre a transparência e legitimação na tomada das decisões, um dos fatos mais 

destacados pelos entrevistados (80% dos entrevistados citaram diretamente) foi 

aquele relacionado à participação de todo o núcleo gestor do Governo Estadual, 

incluindo o Governador do Estado, na pactuação das ações selecionadas para 

serem executadas em cada uma das Regiões de Desenvolvimento. Essa pactuação 

acontecia na última reunião ou plenária em cada uma das RD (ver Capítulo 1, p. 41-

50, passim). A relevância desse fato, para esses entrevistados, é ainda mais 

significativa considerando seu caráter original e inovador no âmbito da governança 

estadual. Como exemplo desse destaque feito pelos entrevistados, temos: 

“[...] O ponto mais forte foi a questão de dar visibilidade a ação do 
governo, dar visibilidade e proporcionar a participação na definição das 
atividades do governo (grifo do autor). Não é como todo mundo fala e como 
foi colocado na imprensa diversas vezes. O governo se deslocava [...] todo 
evento de consolidação do programa, o governador estava presente ou o vice-
governador, quase todos os secretários, alguns deputados, senadores 
inclusive. Isso tudo era um apoio, uma demonstração de credibilidade ao 
programa em si, tudo que o programa representava [...]”. (E02) 

“[...] O governo se deslocou e foi discutir localmente com aqueles que 
estão ali atuando em cada região. E com isso ele descentralizou 
informação porque ele levou informações que subsidiou debates então 
ele abriu o debate e tomou decisões também mais coletivas (grifo do 
autor). Evidentemente você não pode dizer que a decisão se deu ampla e 
restrita. Claro que ela estava dentro de alguns parâmetros, óbvio, limites 
financeiros, prioridades já assumidas pelo governo quando era candidato 
[...] Tudo isso balizou, mas você ampliou a discussão para que você 
pudesse subsidiar melhor e legitimar muito mais a ação do governo, ter 
melhores condições obviamente”. (E04)  

Essa constatação sobre a transparência e legitimação dos investimentos públicos 

feitos a partir do PGM é ainda, em grande medida, validada pelo resultado da 

análise dos documentos jornalísticos, que apontam a questão da “transparência” e 

da “legitimação” como uma das principais idéias chave destacada pela mídia escrita 

em relação ao Programa, conforme detalhado no item 4.3. 

4.2.2 Sistema Integrado de Planejamento

Neste agrupamento temático são focalizados os atributos relacionados (i) a 

implementação, de forma contínua, de sistemas integrados de planejamento 
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estratégico, tático e operacional; (ii) a elaboração de planos integrados de curto, 

médio e longo prazo; (iii) a utilização de sistemas de informação gerencial em 

substituição aos métodos que desprezam a informação estratégica e qualitativa na 

tomada de decisão; e (iv) o estimulo a instalação de comissões entre os diferentes 

níveis de governo e a sociedade, com vistas à elaboração de planos e políticas 

específicas, de modo a assegurar a transparência e a continuidade da gestão 

pública no âmbito do PGM.

Partindo de um reagrupamento desses atributos, podem ser identificadas duas 

questões centrais nesse agrupamento proposto TEIXEIRA, H.; SANTANA, S. (2003, 

p.10-19): a primeira diz respeito a implementação efetiva de um processo de 

planejamento continuo, permanente, que contemple, ao mesmo tempo, as diversas 

escalas e dimensões da ação do poder público e da participação da sociedade 

nesse planejamento, incluindo ainda a implementação de um sistema de 

informações gerenciais para a tomada de decisões. A segunda refere-se ao estimulo 

à criação de “novas institucionalidades”, ou seja, novos espaços para articulação de 

pessoas e organizações, de modo a assegurar a transparência e a sustentabilidade 

desse processo ao longo do tempo.

Cabe destacar nesse contexto que o planejamento é entendido como uma forma da 

“sociedade exercer o poder sobre o seu futuro (Ingelstam, 1987), rejeitando a 

resignação e partindo para iniciativas que definam o seu futuro [...] Parte do princípio 

de que o futuro pode ser construído pela sociedade [...]” (BUARQUE, 2002, p. 81). É, 

ao mesmo tempo, um processo técnico (ordenado e sistematizado) e político 

(escolha de alternativas). (ibidem, p. 81-94)

Assim, sobre a primeira questão os entrevistados, particularmente aqueles do grupo 

de gestores, foram incisivos quando destacam os avanços alcançados na 

formulação do PPA - Plano Plurianual Estadual com a implementação do PGM. Para 

eles, o PGM promoveu uma efetiva revisão da lógica do planejamento estadual, em 

particular, do principal marco desse planejamento - o PPA Estadual.  

Mesmo considerando o estágio de consulta, como observado no item anterior, 80% 

dos entrevistados destacaram sobremaneira a importância do fato do PPA Estadual 
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ter sido, pela primeira vez, efetivamente regionalizado e discutido com a população 

de cada região do Estado. Esse avanço no processo de planejamento estadual é 

fortemente destacado pelos entrevistados: 

“ [...] O Programa Governo nos Municípios ele na realidade teria no meu 
ponto de vista, uma definição inicial quando ele se estrutura, se concebe na 
15ª linha de uma proposta de candidato ao governo do Estado de 
Pernambuco, que firma um pacto com a sociedade de propiciar, realizar 
uma gestão descentralizada, participativa, democrática. Então essa é a 
primeira formatação que o programa tem que era um programa que 
pudesse albergar o planejamento descentralizado participativo do 
Governo do Estado (grifo do autor), muito inspirado no Programa 
Prefeitura nos Bairros que também se propunha a dividir o município do 
Recife em unidades administrativas e criando então os canais e os 
ambientes para que a população participasse indicando aquilo que deveria 
ser desenvolvido como prioridade pelo governo municipal no caso Prefeitura 
nos Bairros ou pelo governo estadual no caso do Governo nos Municípios. 
Isso numa primeira definição. Só que o programa ele ganha uma 
densidade, eu digo assim uma musculatura em função do seu 
desempenho e que ele passa a ser, vamos dizer, a porta de entrada do 
planejamento do Estado de Pernambuco, ou seja, pensar o 
Pernambuco do futuro passou a ser muito mais fácil a partir do 
Programa Governo nos Municípios (grifo do autor) [...] No caso do 
Governo do Estado, o Governo nos Municípios, logo nos seus primórdios, 
ele começa a se preocupar com o desenvolvimento daquela região. E nós 
fizemos um conjunto de mapas que chamamos Mapa de Situação, que 
eram mapas que revelava qual era o estágio daquele desenvolvimento, 
apontando as dificuldades sociais, mas também as grandes oportunidades 
que essas regiões tinham em termos de arranjos produtivos, cadeias 
produtivas, vocação produtiva, para que exatamente a gente pudesse 
colocar, aplicar os recursos, as rendas em cima de forma que pudessem 
fortalecer o desenvolvimento dessa atividade produtiva. Desde o inicio não 
foi apenas o território administrativo que a gente trabalhou, nós trabalhamos 
com território produtivo do Estado de Pernambuco. Isso para mim é uma 
diferença fundamental o que faz com que eu diria, a segunda definição ou a 
definição que foi pra valer do Programa Governo nos Municípios, ele é um 
programa que introduz o planejamento, fundamenta o planejamento do 
Estado de Pernambuco com forte incidência na lógica do 
desenvolvimento local, entendido “desenvolvimento local” como 
aquele planejamento que capacita a sociedade para participar do 
processo, mas que está muito preocupada com o desenvolvimento do 
território produtivo, a geração de renda, a geração de empregos, a 
inovação da produção para que possa gerar realmente riquezas para 
criar empregos e, conseqüentemente, manter as pessoas num patamar 
de desenvolvimento ou de qualidade de vida bastante elevado (grifo do 
autor). (E03) 

“[...] O programa é uma grande experiência mesmo que se trouxe para 
o Estado nessa gestão e, como todo processo tem suas falhas e 
avançou, contribuiu para avançar, teve dificuldades, tem aspectos a 
aperfeiçoar [...] Mas com certeza [...] o programa trouxe mais 
contribuições para o Estado do que de fato deficiências ou problemas, 
porque na hora que instituiu essa regionalização que hoje está no 
PPA, no orçamento, então com certeza isso não vai retroceder [...] É, 
daí pra frente (grifo do autor). Por outro lado você de uma certa forma 
trouxe essa discussão envolvendo internamente as várias equipes do 
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Estado. Então para os técnicos do estado que permanecerão no estado por 
mais alguns anos, que estão aí na sua atividade cotidiana, eles não vão 
ficar [...] como antes, algo mudou. [...] institucionalmente está ficando 
alguma coisa [...]”. (E04) 

“[...] A lógica da descentralização, da participação no plano [...] são 
ações de médio prazo que vão ser realizadas ao longo do ano, por isso 
tem que estar incorporado no PPA é um Plano Plurianual, não é um 
orçamento anual [...] Dos problemas que nós detectamos, neste 
segundo PPA de 2004/07 foi uma vitória do ponto de vista do 
planejamento do estado, é você manter 8 anos com a mesma 
estratégia. Nós mantivemos o PPA descentralizado, um documento 
para cada região, estratégias específicas para cada região (grifo do 
autor). Mas a inovação agora é que o Governo nos Municípios seja focado 
mais no desenvolvimento local, definição de prioridades de unidades 
menores do que a região em aglomerados de municípios. E até chegar no 
plano mesmo do município [...] Então você passa a ter [...] o Plano 
Plurianual, o Plano Regional de Inclusão Social e os aglomerados que são 
unidades menores do que a região e o município.  Todos com plano dentro 
de uma mesma lógica [...] a idéia é de que pelo menos 70% dos municípios 
e dos aglomerados possam se guiar por planos estratégicos. (E05) 

Em relação a segunda questão identificada – o estimulo à criação de “novas 

institucionalidades”, um ponto merece destaque foi o fato de que o papel das 

chamadas “comissões regionais de desenvolvimento” não estava suficientemente 

claro para os gestores do Programa. E mesmo para os entrevistados do grupo de 

participantes, esse ponto não deixou de ser destacado. Ou seja, para 100% dos 

entrevistados, desde a sua criação e instalação, as CRD apresentaram uma efetiva 

crise de identidade, representação e legitimidade. Paradoxalmente, para 80% dos 

entrevistados, sem a retomada e fortalecimento dessas “comissões” ou de outras 

“institucionalidades” regionais, o modelo de gestão pública proposto pelo PGM tende 

a ter sua sustentabilidade comprometida. Os depoimentos abaixo exemplificam essa 

questão:

“[...] a criação dos pactos ou de um consenso, ele só acontece depois de 
você ter o grande embate. Então você tem que criar o momento desse 
embate, porque o consenso ele vai se dar no momento em que a gente define 
direção. Mas se a gente não definiu a direção, não vai ser possível o 
consenso, porque cada um está na direção oposta. O que é que 
acontece? Quando a gente buscou levantar as demandas, em momento 
nenhum havia essa preocupação da definição da direção. Não se criou 
esse espaço do confronto. Esse confronto não necessariamente seria 
um conflito, mas o confronto se dá no momento em que as idéias tem 
que se chegar a um ponto do comum (grifo do autor).  E isso não houve 
[...] não houve esse espaço [...] houve uma ação do governo do estado no 
sentido de acompanhar várias dessas comissões, de capacitar essas 
comissões no sentido de elas começarem a ser atuantes na sua região de 
desenvolvimento [...]”. (E01) 



130

“[...] O processo de elaboração técnica dos Planos de Desenvolvimento 
Regional foi desenvolvido até junho/julho de 1999, por conta dos prazos legais. 
Mas só quando ele (PPA) foi consolidado, votado na assembléia, a gente 
fechou os planos que continham tanto o PPA estadual, quanto o OGU ou o 
PPA Federal. O conteúdo dos Planos era formado de: lista de todos os 
presentes, o conceito foi que aquele fosse um documento construído 
coletivamente; Além disso a gente tinha o que? Todas as ações do estado de 
forma transparente e expostas àquilo que o estado se propunha a fazer, a 
caracterização dos territórios, ou Regiões de Desenvolvimento – RD’s, uma 
visão estratégica da RD e a sistematização das potencialidades, problemas e 
propostas elencados durante o processo.  A volta às RD’s foi para apresentar 
os planos, assumindo compromisso de realizar algumas ações e propor a 
continuidade do processo participativo.  E aí durante a evolução da filosofia 
do programa criou-se a idéia de quem vai fiscalizar, como você vai dar 
sustentabilidade a esse processo de planejamento transparente e 
participativo. Aí foi desenvolvido e foram criadas já nesse segundo ano 
em que a gente voltou para apresentar os planos, foram criadas as 
Comissões Regionais de Desenvolvimento [...] (grifo do autor)“. (E02) 

“[...] O processo foi amplo, foi rico, mas ele realmente não transbordou 
para um nível de organização mais consistente de cada região. Foram 
formadas as comissões regionais que tiveram uma atuação muito mais 
de acompanhamento da agenda de investimentos, mas que não 
conseguiram ir além. Não chegaram a ter um caráter mais formal dessa 
instância digamos, regional, não evoluíram para outras iniciativas, e 
quando essa agenda foi concluída, o grupo praticamente se 
desmobilizou (grifo do autor) [...] faltou esse trabalho em paralelo de 
investimento e de apoio à organização local de desenvolvimento 
institucional, faltou essa perna de investimento nas pessoas e no processo 
de planejamento e de construção mais territorial do desenvolvimento local 
[...] faltou esse olhar. Havia uma demanda reprimida enorme no Estado por 
ações, por projetos, situações realmente críticas e que isso chamou a 
atenção enormemente do governo, as pressões eram inúmeras para que as 
coisas viessem acontecer. Então foi feito todo um esforço para articular 
essa agenda, acompanhar, executar essa agenda e não houve esta 
atenção em como apoiar mais de forma sistemática essa organização 
local que desse continuidade ao processo e avançasse na medida em 
que a realidade vai mudando e demandando outra iniciativa (grifo do 
autor). Então realmente isso foi falho. Hoje você vê que no âmbito de cada 
RD você não tem nenhum embrião mais consistente de uma articulação 
local.  E aí realmente esse é um desafio que precisa ser visto e trabalhado 
[...]”. (E04) 

“[...] os Conselhos regionais nós nunca conseguimos definir qual seria 
a sua natureza. [...] eles deveriam existir não como estruturas 
permanentes, mas como instrumentos de mobilização para o 
acompanhamento das ações previstas, e ali eles desapareceriam. 
Então o que é que alguns Conselhos tentaram? Os Conselhos 
tentaram ser sujeito de reivindicações permanentes, quase que um 
poder paralelo dentro da região (grifo do autor). Ora, aí precisava ter uma 
outra institucionalidade [...] você substituir os municípios?!... [...] Os 
Conselhos como eles eram muito setoriais eles terminaram – [...] acho que 
foi uma falha nossa – terminaram entrando em disputa e de certa forma 
sem ter a expertise dos Conselhos já previstos em lei: educação, saúde, os 
Conselhos de Desenvolvimento Local. Talvez o modelo que a gente tenha 
que incluir no Conselho é que seja com a representação dos Conselhos 
existentes e não criar um novo Conselho [...] nós não percebemos, nós 
ficamos sempre numa dúvida “os Conselhos deveriam ser Conselhos ou 
Fóruns?”. O correto é que ele tivesse sido Fórum de Desenvolvimento 
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Regional para tratar das questões estratégicas de desenvolvimento [...] 
em algumas regiões ele funcionou bem, porque algum grupo exerceu 
esse papel de fórum. Por exemplo, no Araripe, discutindo a questão do 
gesso porque tinha a hegemonia dos empresários (grifo nosso) [...]”. 
(E05)

“[...] Realmente os Conselhos de Desenvolvimento, [...] eu não sei se 
tem a ver com aquilo que eu coloquei no início, da territorialização 
grande demais. Eu não sei se isso pelo fato de estar numa extensão 
muito grande, é um dos pontos que eu acho... Outra coisa é 
verdadeiramente eu acho que houve e aí teve algumas falhas em 
relação a discussão maior do verdadeiro papel, mas não é só a 
questão do papel escrito não, era o exercício, eu acho o exercício do 
que é mesmo que eu vou fazer, o que é que eu estou fazendo e o meu 
papel (grifo do autor).  Quer dizer, com a presença do Conselho ou sem a 
presença do Conselho as coisas [...] Não, não conseguiu.  Eu acho que 
isso não ficou claro, realmente não ficou claro o papel.  Até houve 
tentativa, eu não digo que não houve, “tem as reuniões, você vai lá”, 
mas a clareza e o exercício (grifo do autor) – isso é o que eu digo: a 
clareza e o exercício de que [...]”. (E06) 

“[...] Eu acho que ele teve um pecado de origem, vou chamá-lo de 
‘pecado de origem’, de formação, se até lá a formação da Comissão ao 
próprio evento, sem você trabalhar a sociedade, informar bem o que é 
que se queria.  Então se teve pouco tempo para se trabalhar essas 
Comissões, as pessoas que estavam ali para participar do programa de 
governo que desaguaria na formação da comissão.  Não se teve tempo 
deles pensarem matutarem a idéia, então se partiu logo para se formar 
essa comissão, e a Comissão ao longo a gente daria essa capacitação 
junto com a GTZ ou regional (grifo do autor) [...]”. (E07) 

Observando o processo de instalação dessas CRD (ver Capítulo 1, p. 53-56, 

passim), pode-se destacar que, temporalmente, esse processo foi bastante 

descontinuo em relação às RD, tendo inclusive algumas delas não instalado suas 

CRD no período correspondente à primeira fase do Programa (1999-2002), o 

período estudado neste trabalho.  

4.2.3 Descentralização – Integração das ações

Esse agrupamento temático reúne os atributos relacionados ao (i) fortalecimento da 

delegação da competência executiva aos diversos níveis da administração; (ii) 

incentivo à descentralização dos mecanismos decisórios, estabelecendo circuitos 

mais amplos de decisão e dando respaldo político às deliberações alcançadas; (iii) 

descentralização das estruturas fiscalizadoras, de modo a permitir que as atividades 

de fiscalização e controle permeiem organicamente a rede administrativa; (iv) apoio 

às organizações governamentais e não governamentais no exercício das atividades 
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administrativas e fiscalizadoras de processos e projetos; (v) elevação da 

transparência em nível tanto dos planos como das organizações, coerente com a 

descentralização pretendida; e (vi) institucionalização dos valores e objetivos 

comuns através de programas e instâncias coordenadoras, atentando-se sempre 

para a integração horizontal e vertical das organizações envolvidas, inclusive 

revendo os circuitos interorganizacionais existentes. 

Em sua maioria esses atributos estão relacionados diretamente aos dois primeiros 

agrupamentos temáticos. Tomando-se como referencia as citações anteriormente 

destacadas pode-se observar que o tema da descentralização é fortemente marcado 

pelos entrevistados no que diz respeito à “descentralização” das ações do PPA, ou 

seja, a regionalização das ações no contexto desse Plano. Nesse sentido, a 

“descentralização” entendida como o estabelecendo de circuitos mais amplos de 

decisão e de respaldo político às deliberações alcançadas, em grande medida, não 

foram devidamente aprofundados na implementação da primeira fase do PGM. 

Sobre essa questão, pode-se afirmar que a efetiva “descentralização” dos 

mecanismos decisórios apenas seria possível com a ampliação da participação a 

níveis superiores ao da “consulta” (ver Capítulo 2, p. 69-78, passim).

Por outro lado, parte significativa dos entrevistados (80%) destacou que o PGM 

possibilitou uma maior transparência e uma maior legitimação das deliberações 

sobre os investimentos estratégicos do Governo do Estado a partir dos recursos 

provenientes da privatização da CELPE. Sobre esse aspecto foi destacado que a 

prestação de contas dos investimentos estratégicos, decididos pelo Governo do 

Estado e inseridos na agenda de investimento do PGM, eram sistematicamente e 

periodicamente publicados na impressa local. Esse canal de divulgação teria 

permitido, assim, o “acompanhamento” por parte da sociedade dessas aplicações.

“[...] Mas também nós admitimos que todos os recursos não deviam estar 
entregues a esse processo, tem que ter o montante de recursos, aquele 
recurso estratégico, que muitas vezes o segmento que está 
descentralizado ele não consegue perceber no todo (grifo nosso) 
quando você começa a emendar as peças, as regiões digamos assim, e 
você tem então ações que não estão no âmbito de uma região, mas elas 
perpassam várias regiões e você precisa ter um outro olhar para essa forma 
de decidir no que intervir [...]”. (E02) 
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“[...] Durante as reuniões, quando a gente elencou as prioridades, as 
prioridades eram indicadas durante a reunião pelo voto direto [...] quando 
se elencavam as propostas nas salas temáticas que se trazia para a 
plenária, na própria plenária era criado um sistema de votação que as 
pessoas iam lá e votavam quais eram. E a partir disso é que o Governo 
dava também a sua visão de prioridade, porque o governo também tinha a 
sua visão estratégica para onde deveriam convergir mais os 
investimentos, mais para uma área ou para outra. Mas para a infra-
estrutura em si, para o escoamento da produção, para circulação, para 
inter-ligação das regiões. A gente sabe que boa parte dos recursos foi 
investido em estradas, estradas e obras hídricas. Então tinha também 
essa visão. Mas a prioridade que foi levantada foi respeitada plenamente 
a opinião popular. Como eu te falei, cerca 75% daquilo que foi demandado 
foi atendido na sua essência (grifo do autor)”. (E03) 

“[...] a descentralização quando você descentraliza discussão, informação e 
decisão, ou seja, o governo ampliou o debate, acerca do desenvolvimento, 
incluiu muito mais atores. Então você descentralizou na medida em que o 
Governo se deslocou e foi discutir localmente com aqueles que estão ali 
atuando em cada região (grifo do autor). E com isso ele descentralizou 
informação porque ele levou informações que subsidiou debates, 
então ele abriu o debate e tomou decisões também mais coletivas. 
Evidentemente você não pode dizer que a decisão se deu ampla e 
irrestrita [...] ela estava dentro de alguns parâmetros, [...] limites 
financeiros, prioridades já assumidas pelo Governo quando era 
candidato. Tudo isso balizou, mas você ampliou a discussão para que 
você pudesse subsidiar melhor e legitimar muito mais a ação do 
governo, ter melhores condições obviamente. A participação ela se 
deu não também de forma ampla, geral e irrestrita [...] mas ela 
aconteceu, ela envolveu os vários segmentos [...]”. (E04) 

“[...] o que favoreceu o sucesso do Programa foi a privatização da CELPE 
que criou um fundo especial para o Governo nos Municípios. Então você 
pode dizer “porque tinha dinheiro” [...] o sucesso podia ter sido menor se 
não tivesse dinheiro. No entanto, se não tivesse o planejamento, o Governo 
poderia ter gasto esse dinheiro na conta única de forma fragmentada, como 
já tinha sido feito no nosso Estado em outras ocasiões [...] então a 
presença do Governo nos Municípios diminuiu as pressões, tornou 
mais transparente junto com o fundo que o Governador criou, ou seja, 
o Fundo de Desenvolvimento de Pernambuco tornou mais 
transparente a aplicação dos recursos.  Tanto é que a imprensa 
trimestralmente pautava, pautava porque pela lei era obrigado a cada 
trimestre fazer uma prestação de contas separada do fundo e com isso 
você tinha trimestralmente a imprensa pautando as ações, ação por 
ação do que estava sendo executado (grifo do autor) [...]”. (E05) 

“[...] Seguramente o estado hoje tem uma melhor distribuição de sua infra-
estrutura. Regionalmente, infra-estrutura básica, uma melhor distribuição de 
serviços sociais, seguramente, se você pega uma maior presença do 
estado como instituição pública no conjunto do território, isso é 
importantíssimo a presença do estado como instituição com políticas 
definidas, isso aumentou.  Não é ainda a ideal, mas significativamente 
melhorou essa presença embora nem em todas as áreas.  Quais os 
problemas que nós podemos identificar? [...] outro, você não pode dizer 
que o Governo nos Municípios diminuiu a pressão, a cultura da 
fragmentação, diminuiu mas não acabou, teve que se fazer 
concessões porque senão também não se viabilizava (grifo do autor). É 
um governo de alianças e de cultura diferente, concessões aqui e ali, 
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incorporava no Governo nos Municípios ações que muitas vezes não eram 
dentro da filosofia estruturadora, mas que entrava no Governo nos 
Municípios para até se legitimarem.  Teve isso também.  Isso é um 
problema.  A ação claramente não era estruturadora, mas era de um 
setor que tinha força política na região e que, em lugar de apresentar 
individualmente isso, ele utilizou os mecanismos do Governo nos 
Municípios para legitimar (grifo do autor). É difícil numa mobilização plural 
você evitar [...]”. (E05)   

Outro aspecto ressaltado por 30% dos entrevistados, mas que merece destaque 

pela sua importância frente a efetivação de uma nova estratégia de governança, foi 

a participação das demais Secretarias e órgãos estaduais no processo de 

implementação do PGM. Sobre isso, tomamos o seguinte depoimento para 

exemplificar a percepção dos entrevistados com relação ao tema: 

“[...] A Secretaria de Planejamento se capacitou, absorveu o processo de 
descentralização e participação, mas na tentativa de levar para as outras 
Secretarias, inclusive os obstáculos foram muito grandes [...] mas foi muito 
difícil por conta de vaidades institucionais, pela própria cultura do 
funcionalismo e por aí vai. Então a gente aos poucos conseguir trabalhar, 
mas foi uma coisa que não foi incorporada pelo estado. Eu acho que a 
gente avançou muito pouco nesse sentido e a SEPLAN ficou um pouco 
isolada com algumas outras Secretarias tipo Infra-Estrutura, algumas 
outras Secretarias nos fóruns eram, mas às vezes nas próprias ações 
e nos comportamentos tomavam atitudes diferentes (grifo do autor) [...]. 
(E08)

4.2.4 Dignificação da Função Pública 

Os atributos desse agrupamento temático referente (i) ao uso adequado dos 

recursos disponíveis, com economicidade e dentro do preceito do serviço à 

população; (ii) à melhoria constante da eficiência do serviço público e (iii) ao 

estabelecimento de mecanismos que conduzam à elevação do grau de 

comprometimento dos servidores, em geral com a melhoria do serviço público, foram 

destacados por 50% dos entrevistados, especificamente no que diz respeito as 

dificuldades operacionais e de logísticas enfrentadas pela equipe técnica e de 

capacitação da mesma frente aos novos requisitos estabelecidos por um Programa 

da natureza do PGM: 

“[...] os processos devem ser feitos [...] para irem se aperfeiçoando, se 
consolidando, se ajustando, sem pensar que vai ter fim e que ele pode ser 
cada vez melhor e tal. Então era essa a expectativa, as comissões no 
momento em que elas fossem sendo criadas elas passassem a ter um 
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desempenho e tal. Não é assim. Nós temos um gerente de cada região. 
O teu gerente às vezes não tem uma performance, ele não está 
perfeitamente habilidade para trabalhar com essa diversidade (grifo do 
autor). Então as pessoas que estão lá que foram escolhidas, muitas vezes 
foram escolhidas por vários critérios ou critérios que às vezes não 
qualificam o melhor representante [...]”. (E02) 

“ [...] A facilitação pra mim, uma das coisas importantes foi a equipe.  
Eu acho que a equipe que estruturou, que estava lá pegando no barco 
mesmo, eu acho que a equipe facilitou.  E facilitou muito (grifo do 
autor). A equipe eu acho que tem uma coisa que é fundamental, a equipe 
internalizou, que pra mim isso é fundamental. Então a equipe estava lá 
dentro na pele, fazendo com paixão.  Não dava pra gente não ajudar, não 
dava para não querer estar junto, para não abrir as portas.  Eu acho que pra 
mim o fundamental e o que facilitou foi a equipe, foi quem idealizou e 
montou uma equipe que a gente pode chamar de uma equipe “tampa”, uma 
equipe boa.  Porque sem isso, podia ter o melhor desenho do mundo, a 
melhor estrutura do mundo, sem equipe não funcionaria [...]”. (E06) 

Por outro lado, cabe ressaltar na fala dos entrevistados do grupo dos participantes a 

valorização da equipe técnica envolvida com a operacionalização do Programa, uma 

vez que a mesma é sempre referida como uma equipe técnica engajada, atuante e 

competente. Dos entrevistados desse grupo, 100% ressaltaram que parte das 

deficiências operacionais enfrentadas pelo PGM nas regiões foi superada graças ao 

empenho e ao trabalho dessas equipes. 

4.2.5 Avaliação de Desempenho 

Nesse agrupamento, os atributos relacionados referem-se (i) ao redirecionamento do 

sistema de avaliação dentro da administração governamental para uma ação 

centrada no eixo da avaliação do desempenho do serviço prestado, qualitativamente 

e quantitativamente; (ii) a elaboração e divulgação de sistemas de indicadores de 

desempenho; e a (iii) ampla divulgação e acompanhamento dos indicadores e seus 

valores.

Sobre esse último agrupamento, apenas 30% dos entrevistados se referiram 

diretamente a questões relacionadas a esses atributos. O ponto considerado mais 

crítico por esses entrevistados foi o fato do PGM ter tido, quase que exclusivamente, 

um acompanhamento e uma avaliação quantitativa, especificamente no que se se 

refere à aplicação financeira dos recursos do Programa.
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Em relação a essa situação constata-se um dos principais dilemas destacado pelos 

entrevistados sobre o futuro do PGM: a afirmação da sua percepção enquanto 

Programa de Investimentos (em grande medida propiciada pela aplicação dos 

recursos da privatização da CELPE) e, por outro, a afirmação da sua percepção 

enquanto estratégia de governação e cujo acompanhamento exigiria um marco 

conceitual claro sobre os indicadores e valores a serem acompanhados e avaliados. 

“[...] nós trabalhamos muito os indicadores físico-financeiro de 
desempenho, vimos que daquilo que foi previsto [...] tem quantificado 
tudo que foi realizado. Isso foi muito importante. Mas nós não 
conseguimos, que é muito difícil no poder público, fazer indicadores 
de qualidade, de impacto. Esse que eu falo do impacto de que alguns 
elos mais frágeis não se beneficiaram foi uma avaliação, mas nós não 
temos como medir isso (grifo do autor). É apenas uma avaliação pelo 
entendimento que se teve da realidade. Quando você vê a continuidade do 
IDH de muitos municípios, viu que os investimentos ali podiam ter 
alavancado, mudado, e não mudou em alguns municípios [...] nós temos 
indicadores físico-financeiro, se sabe quanto se investiu, se sabe que obras 
foram realizadas, percentuais de obras concluídas, percentuais de 
reivindicações não atendidas. Tudo isso se tem. Agora, indicadores de 
impacto, de resultados [...]”. (E05) 

Assim, a afirmação do PGM enquanto modelo inovador de gestão pública, 

especificamente no que se refere aos atributos desse agrupamento, conforme pode 

ser constatado na análise das falas dos entrevistados, careceu de um maior 

aprofundamento, sobretudo no que diz respeito a uma avaliação qualitativa dos 

resultados alcançados.  

Conforme ressaltado por 30% dos entrevistados, em grande medida, isso aconteceu 

por uma excessiva valorização do PGM enquanto “programa finalístico”, ou seja, 

como um programa de investimentos do Governo do Estado, tanto por parte do 

próprio governo como pela mídia em geral, e não como uma “nova estratégia de 

governança” do Governo do Estado, como definido na sua concepção original (ver 

Capítulo 1), como pode ser observado na seguinte fala: 

“[...] Na realidade o Governo nos Municípios deveria ser uma forma de 
gestão e não um programa. Isso eu acho que dificultou a implantação 
na estrutura interna [...]”. (E08) 
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    4.3 O RESULTADO DA PESQUISA DOCUMENTAL – MATÉRIAS 

JORNALÍSTICAS 

No total foram identificados e analisados 147 documentos jornalísticos, 

compreendendo-se como tal o conjunto formado por matérias jornalísticas assinadas 

e não assinadas, entrevistas, notas, reportagens e similares, publicadas no período 

em estudo (1999-2002) sobre o PGM, em jornais de grande circulação (Diário de 

Pernambuco (DP), Folha de Pernambuco, Gazeta Mercantil do Nordeste e Jornal do 

Commercio (JC)) e na imprensa oficial (Diário Oficial do Estado de Pernambuco 

(DOE)). (ver Gráfico 4.3 (1)) 

A seleção desses documentos foi aleatória, não privilegiando um veículo ou outro ou 

um tipo específico de documento (como nota ou matéria jornalística), e foi baseada 

no serviço de “clipagem” (coleção de matérias) realizado pela assessoria de 

comunicação social da Secretaria de Planejamento (antiga Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Social – SEPLANDES), responsável pela 

Coordenação Geral do PGM.  

As informações resultantes da análise da documentação jornalística foram 

sistematizadas numa planilha dinâmica do Microsoft  Excel 2002, contendo as 

seguintes colunas: nome do veículo, ano, data, título, subtítulo, autor, tipo, principal 

ator destacado, tema ou idéia-chave predominante, caderno, editoria e página. A 

utilização desse instrumento na sistematização dessa documentação permitiu a 

utilização de filtros de consulta e, conseqüentemente, uma obtenção mais precisa 

dos agrupamentos e dos respectivos percentuais identificados em cada grupo de 

análise. Cabe destacar que esse programa foi uma das principais ferramentas 

utilizadas no processo de análise de conteúdo das entrevistas.  
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Gráfico 4.3 (1)  
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Do total analisado (147), 62% foi classificado como matéria jornalística, 30% notas 

jornalísticas e 8% outros tipos (como entrevistas e matérias especiais (cadernos 

especiais)). Cabe destacar que as chamadas “matérias jornalísticas” são pautadas 

pelas editorias dos jornais, enquanto que as “notas”, quase sempre, são decorrentes 

de informações provenientes (iniciativas) das “fontes” de jornalistas ou colunistas 

especiais dos jornais sobre determinado assunto de interesse desses jornalistas ou 

colunistas. Desse modo, as “notas” tendem a expressar mais as opiniões ora dos 

colunistas, ora de suas fontes, enquanto que as matérias tendem a expressar mais a 

divulgação ou publicidade de um determinado fato. (Gráfico 4.3 (2)) 

Gráfico 4.3 (2) 

Documentos Jornalísticos por Tipo
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Analisando esses documentos pelo viés do ator mais ressaltado (aquele que, 

predominantemente, é destacado enquanto entrevistado ou principal “personagem” 

do documento jornalístico, encontramos o seguinte resultado (Gráfico 4.3 (3)): 
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Gráfico 4.3 (3) 
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O Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Social, José Arlindo Soares é 

ressaltado em 43% dos documentos analisados, sendo que em 29% do total 

aparece como o único emissor de informações ou constitui-se no principal 

“personagem” do documento jornalístico, superando, assim, a participação do 

próprio Governador do Estado nas notícias publicadas sobre o PGM (quando 

comparado ao percentual do mesmo na condição similar (24%)).

Esse resultado, em parte, destaca o papel do Secretário enquanto Coordenador 

Geral do Programa e, ao mesmo tempo, a influência do mesmo enquanto principal 

“provedor” dos conceitos, informações e idéias-chave sobre o Programa no âmbito 

da mídia escrita. Por outro lado, esse resultado tende a garantir uma certa 

uniformidade conceitual por parte do Governo do Estado na publicidade dos 

conceitos básicos do PGM e, conseqüentemente, maior efetividade no processo de 

consolidação desses conceitos, na medida em que apresenta um “único 

interlocutor”.

Outro aspecto observado nessa análise dos autores mais ressaltados na 

documentação jornalística foi a presença do Governador. Na documentação 

estudada essa presença torna-se mais relevante nos documentos publicados nos 

últimos anos do período estudado (2001 e 2002), sobretudo naquelas matérias 

relacionadas a entrega ou início das ações selecionadas pelo PGM.
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Como resultado do processo de “empilhamento” e “análise de conteúdo” dos 

documentos jornalísticos estudados, obteve-se o nove agrupamentos temáticos de 

idéias-chave (ver Quadro 16). Esses temas ou idéias-chave foram baseados nos 

parâmetros trabalhados no Capítulo 2 no âmbito do padrão ou modelo de gestão 

pública inovador.

Quadro 4.3 (1) – Agrupamentos temático ou de idéias-chave dos documentos jornalísticos 

TEMA OU IDÉIA-CHAVE DESCRIÇÃO 

Crítica negativa Ressalta opiniões críticas negativas ao desenho, modelo e gestão do Programa 
(1)

Crítica positiva Ressalta respostas, defesas ou opiniões positivas sobre o desenho, modelo e 
gestão do Programa (2) 

Descentralização Ressalta idéias sobre a descentralização na aplicação dos recursos públicos 

Desenvolvimento Local / 
Regional 

Ressalta idéias relacionadas ao conceito de desenvolvimento local ou regional e a 
valorização de arranjos produtivos locais (3)  

Gestão Compartilhada Ressalta idéias relacionadas a gestão participativa (poder público - sociedade civil) 

Mudança Ressalta idéias destacadamente  relacionadas a um novo modelo de gestão 
(horizontal e descentralizado) 

Parceria Ressalta idéias relacionadas a execução de ações em parceria público-público; 
público-privado 

Planejamento Participativo Ressalta idéias relacionadas a participação da sociedade civil no planejamento 
governamental, em especial, no PPA 

Transparência / 
Legitimidade 

Ressalta idéias relacionadas a transparência e legitimidade no processo de 
governança estadual, seja na prestação de contas, na aplicação de recursos 

públicos, no processo decisório e na própria governabilidade (4)  

OBSERVAÇÕES:

(1) Esse tema ou idéia-chave é constituído pela documentação jornalística referente a crítica 
sofrida pelo PGM por parte dos deputados estaduais que viram no Programa uma ameaça 
na relação dos mesmos e suas bases municipais/regionais; 

(2) Esse tema ou idéia-chave refere-se a documentação jornalística resultante da resposta a 
critica negativa ou a manifestação de apoio ao Programa e, em particular, a seu 
Coordenador Geral, o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Social, tanto por 
parte do próprio Governo, incluindo o Governador, ou por atores externos ao Governo, 
públicos ou privados;  

(3) Compreende a documentação jornalística que, em geral, ressalta os valores e conceitos do 
desenvolvimento local, expresso no PPA Estadual (2000-2003), em especial a execução de 
ações que potencializem ou promovam a valorização dos arranjos produtivos locais;  

(4) Inclui as matérias e notas referentes a inauguração de obras, ações e ou assinaturas de 
ordens de serviço, bem como, as chamadas para realização dos eventos (plenárias e 
reuniões) do Programa. 
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Baseado nesse agrupamento obteve-se o seguinte resultado na análise da 

documentação jornalística estudada: 

Gráfico 4.4 
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Pode-se constatar que, a maioria (60%) dos documentos jornalísticos analisados 

aborda temas ou idéias-chave relacionados à transparência e a legitimidade das 

ações de governo, especialmente na aplicação dos recursos no âmbito do PGM. 

Considerando que a maioria dos recursos aplicados na execução da agenda do 

Programa era proveniente da chamada “Fonte 7”, ou seja, proveniente do processo 

de privatização da CELPE, pode-se constatar que, em grande medida, a 

implementação do PGM contribuiu para promover uma maior legitimação e 

transparência das decisões do Governo Estadual na aplicação desses 

investimentos.

Por outro lado, essa predominância na divulgação do PGM associado à aplicação 

desses recursos, reduziu em parte o espaço de entendimento do Programa por parte 

da mídia enquanto estratégia inovadora de gestão pública em nível estadual para 

além da simples alocação e execução de investimentos públicos, como se pode 

observar no baixo percentual dos demais temas ou idéias-chave identificados, e 

mesmo na percepção de parte significativa dos entrevistados, como analisado no 

item 4.2. 
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No que diz respeito às matérias classificadas como “crítica negativa” (9% dos 

documentos analisados), as mesmas estão diretamente relacionadas a manifestação 

por parte de alguns prefeitos e deputados, em sua maioria do bloco governista, de 

que a “ação interiorana não se faz adotando critérios técnicos, mas políticos”. (Folha 

de Pernambuco, Recife, 30 jan. 2000. Editoria de Política, p. 8.). (Anexo A) 

A defesa ou resposta a essas manifestações foi dada, na maioria das vezes, 

conforme analisado nas matérias jornalísticas, através da assessoria de imprensa do 

próprio Governador. Como exemplo dessa resposta tem-se essa nota veiculada no 

Diário de Pernambuco, na Editoria de Política, p. A2, no dia 15 de fevereiro de 2000, 

intitulada “Quebra de Braço 1, 2 e 3” (ANEXO B). 

O resultado da análise das matérias jornalísticas reforça a percepção de que a 

utilização de estratégias inovadoras de governação em rede, como aquela utilizada 

no PGM, tende a inibir os mecanismos tradicionais de poder no jogo político, 

sobretudo a chamada “troca de favores” entre os políticos e os diversos grupos 

sociais, no caso estudado, entre prefeitos, deputados e o Governo do Estado. Ao 

estabelecer um ambiente de “arena” ou de negociação no processo de formulação 

das políticas públicas, a rede promovida pelo PGM permitiu a inclusão de novos e 

distintos atores nesse jogo. Como pode ser constatada nessa análise, a superação 

dos conflitos resultantes da quebra desses paradigmas tradicionais se tornou 

possível em função, principalmente, da coesão existente entre os principais gestores 

do Programa, nomeadamente o Governador do Estado e o Secretário de 

Planejamento.

Por outro lado, a constante exposição na mídia da associação do PGM a aplicação 

dos recursos provenientes da privatização da CELPE, se por um lado contribuiu para 

legitimar e dar transparência a essa aplicação, por outro, minimizou o entendimento 

do Programa como uma estratégia de governação por parte do Estado de 

Pernambuco, ou seja, como um novo modelo de gestão pública ao nível estadual. 

Em praticamente todas as matérias jornalísticas o PGM é tratado como um 

programa finalístico de investimento.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
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A consolidação da democracia pressupõe, entre outros aspectos, o constante 

aprimoramento da forma e dos mecanismos de gestão do Estado. A implementação 

de novos modelos de gestão pública pautados tanto na legitimação como na 

participação ativa da sociedade na invenção de uma nova sociedade é, cada vez 

mais, um processo irreversível no âmbito do Estado brasileiro, especialmente após a 

Constituição de 1988 – conhecida como a “Constituição Cidadã”. 

A democracia parlamentar tem demonstrado, especialmente ao longo das últimas 

décadas, que não é suficiente para garantir a consolidação e a permanência do 

regime democrático no país e mesmo para fazer da política uma coisa realmente 

pública. A democracia participativa tem se constituído numa das principais 

alternativas que, de forma complementar a democracia parlamentar, tem feito frente 

às deformações então observadas na democracia parlamentar como o populismo, o 

clientelismo, as relações fisiológicas entre o público e o privado, entre outras.   

O alargamento da cidadania para além do exercício dos direitos instituídos, o 

exercício de uma cidadania ativa para além do exercício do voto, tem cada vez mais, 

comprovadamente, uma relação direta com o desenvolvimento humano, como 

constatou o Relatório do Desenvolvimento Humano 2002, publicado pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Esse Relatório destaca a 

promoção da participação através da governação democrática como um terceiro 

pilar de uma estratégia para o desenvolvimento humano nesse século XXI.   

No âmbito desse contexto, o Programa Governo nos Municípios, formulado e 

implementado pelo Governo de Pernambuco a partir de 1999, constitui-se numa 

tentativa de se implantar um novo modelo de gestão pública ao nível estadual, com 

o objetivo de responder as exigências da sociedade por uma mudança na forma e 

na condução da coisa pública, sobretudo pela falência do modelo de administração 

pública tradicional que, no caso de Pernambuco, foi fortemente marcado pelo 

aprofundamento da pobreza e da desigualdade dos níveis de desenvolvimento entre 

suas diversas regiões. Como toda mudança cultural, social, política e econômica 

constitui-se num processo lento, complexo e, muitas vezes descontínuo ou 

fracionado pela própria dinâmica da sociedade.
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Pode-se constatar neste trabalho que o PGM, no contexto da gestão pública ao nível 

estadual, constituiu-se num relevante processo de transição entre o modelo 

tradicional e a implementação de um modelo inovador de gestão pública, com forte 

víeis para consolidação de práticas inovadoras no que se refere à legitimação da 

decisão político-administrativa e à definição de um novo modelo de planejamento da 

ação pública e, conseqüentemente, de governança. Um modelo que tem por 

princípio uma base decisória participativa; trabalho em rede por projeto; definição de 

prioridades baseada na parceria e no compromisso com a comunidade; conflito de 

interesses trabalhado a partir da negociação e da convergência de interesses 

setoriais e sociais; e a utilização dos recursos públicos baseada na otimização e 

transparência, como pode ser observado no Capítulo 2. 

O PGM, enquanto uma nova estratégia de governança ao nível estadual, propiciou a 

instalação no Estado de um modelo sistêmico de articulação entre os diversos 

setores do governo, da sociedade civil, dos governos locais e do empresariado, fato 

que gerou, inclusive, uma reação negativa em relação à implementação do próprio 

Programa por parte de alguns atores relevantes, como prefeitos e deputados 

estaduais, frente a uma possível “ameaça” que o Programa representaria nas 

relações tradicionalmente hierarquizadas, com forte componente de dependência, 

entre esses atores e suas respectivas bases eleitorais.

Sobre esse aspecto em particular, pode-se constatar no Capítulo 3 que a utilização 

de “redes de políticas públicas” enquanto estratégia de governança contribuiu para 

minimizar ou mesmo inibir esses tradicionais mecanismos de poder no jogo político 

local/regional, nomeadamente a chamada “troca de favores” entre esses atores e os 

diversos grupos sociais locais.

Ao estabelecer um ambiente de “arena” no processo de implementação das políticas 

públicas, ao longo da elaboração do PPA Estadual, o PGM permitiu a inclusão e a 

participação de um crescente e diversificado grupo de atores sociais e, ao mesmo 

tempo, possibilitou reunir recursos políticos e financeiros, historicamente dispersos, 

no alcance de interesses comuns em cada uma das regiões do Estado.
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O PGM se constituiu assim numa oportunidade para que os atores locais, ainda que 

de forma complementar aos canais tradicionais de reivindicação (ou seja, através 

das representações políticas locais), se posicionassem frente aos investimentos a 

serem realizados em suas regiões, contribuindo para encurtar o caminho percorrido 

entre o planejamento da ação pública e o beneficiário final. Nesse aspecto em 

particular, o Programa foi marcadamente inovador, na medida em que contribuiu 

para a introdução de novos atores sociais no processo de formulação do PPA 

Estadual, na perspectiva de um novo modelo de planejamento estadual mais 

legítimo e transparente.

Por sua vez, a legitimação e a transparência foram os temas mais recorrentes e 

destacados, tanto nas entrevistas realizadas no âmbito deste trabalho como no 

cotejamento do resultado dessas com a análise de conteúdo da documentação 

jornalística, como pode ser observado no Capítulo 4. 

Na história recente da administração estadual, nunca antes uma estratégia de 

governação tinha possibilitado um alcance tão grande de legitimação do Governo do 

Estado na aplicação de recursos públicos como foi o caso do PGM, sobretudo se 

considerarmos que os recursos alocados pelo Programa foram, em grande medida, 

provenientes de uma situação muito especifica na administração estadual - o 

processo de privatização da CELPE. Os investimentos estaduais foram discutidos 

com a população de cada uma das regiões do Estado e a aplicação dos recursos 

pode ser sistematicamente acompanhada pela sociedade como um todo através da 

ampla publicidade dessa aplicação na mídia escrita e falada, além de outros meios 

de divulgação do próprio Estado. 

Entretanto, ao associar de forma decisiva a implementação do PGM a aplicação 

desses recursos, o Programa teve seu entendimento enquanto nova estratégia de 

governação, tanto ao nível do próprio governo como da sociedade, comprometido.

Atualmente, uma vez esgotado esses recursos, o PGM perdeu parte de sua força na 

mídia (como também no próprio Governo do Estado) enquanto carro-chefe da 

gestão estadual. Essa recente percepção aponta para a validação dos resultados 

obtidos na análise das matérias jornalísticas e corrobora com a visão dominante 
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entre os stakeholders entrevistados, a de que o PGM precisaria ter avançado mais 

na construção de uma cultura nova na relação entre o poder público e sociedade em 

cada uma das regiões do Estado para além de seu entendimento como “programa 

finalístico” de investimento. Para a grande maioria dos entrevistados o Programa 

seria muito mais que isso – seria, sobretudo, uma nova “forma de governança”.  

Esse fato pode se tornar ainda mais crítico na sustentabilidade e continuidade do 

Programa quando visto na perspectiva das Regiões de Desenvolvimento e de suas 

respectivas comissões regionais. A falta de um consenso interno à equipe de gestão 

do Programa quando de sua operacionalização sobre a constituição e papel dessas 

comissões, em grande medida, enfraqueceu, ou mesmo, fragilizou uma maior 

apropriação e consolidação dessa nova estratégia de governação formulada pelo 

Programa em cada uma dessas regiões do Estado, fato destacado por quase todas 

os entrevistados. Essa fragilidade pode ter contribuído ainda mais para a baixa 

percepção do Programa enquanto uma nova estratégia de governança por parte da 

mídia, em especial a escrita, em detrimento de sua percepção enquanto “programa 

de investimento” do Governo estadual, sobretudo dos recursos provenientes da 

privatização da CELPE. 

Outro fato importante a destacar na análise das informações é a apropriação por 

parte de vários setores da administração estadual do processo de planejamento 

regional tendo por base a lógica do desenvolvimento territorial ou local integrado 

(muitos órgãos da administração estadual têm se pautado na regionalização do PGM 

para definição de seus planejamentos setoriais). Valorizar e ampliar, cada vez mais, 

no âmbito da administração estadual essa visão pode ser outro fator positivo para a 

sustentabilidade dessa nova estratégia de governação. 

Hoje, passada a primeira fase de implantação, um dos grandes desafios do PGM é o 

de se firmar como essa nova estratégia de governança para além do Governo que o 

formulou. A retomada e a consolidação dessas comissões regionais como fóruns de 

articulação de pessoas e organizações locais em cada uma das RD pode ser um 

caminho para garantir essa sustentabilidade e a consolidação dessa estratégia ao 

nível estadual. 
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O PGM por todos os elementos analisados foi, enquanto formulação, um modelo de 

governação marcadamente inovador, o que propiciou a implementação de práticas 

até certo ponto ousadas de participação na elaboração do macro planejamento 

estadual e na execução de ações públicas. Contudo, faz-se necessário continuar 

trabalhando pelo seu aprimoramento e consolidação enquanto estratégia de 

governança para os governos que virão, estendendo sua lógica aos demais campos 

de atuação do poder público estadual. Pode-se afirmar que o aprendizado 

vivenciado pela implantação do PGM constituiu-se num passo importante na 

implementação de uma “boa governação” no âmbito da administração pública.  

Para finalizar, cabe destacar alguns temas que durante o desenvolvimento do 

trabalho surgiram como relevantes para o aprofundamento desse estudo: a 

avaliação dos impactos do PGM na forma de governação dos municípios do Estado 

e na construção de novos paradigmas de relacionamento entre Governo, Sociedade 

Civil e o Empresariado nas diversas RD. Nessa perspectiva este trabalho oportuniza, 

além dos resultados obtidos na análise desse estudo de caso para o aprimoramento 

do próprio PGM ou mesmo de sua replicabilidade enquanto modelo mais inovador 

de gestão pública, novas frentes de estudos e de pesquisa sobre a construção de 

práticas inovadoras de governação em rede. 
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APÊNDICE A – Guia de Temas / Protocolo das Entrevistas 

IDENTIFICAÇÃO:

1) Nome: 

2) Formação / Profissão: 

3) Idade: 

4) Função que exerce / exerceu no PGM: 

BLOCO I – PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE OS MARCOS CONCEITUAIS 

RELACIONADOS AO PGM 

5) Sua definição do PGM. O que é o PGM para você? 

6) Seu entendimento / conceito de participação 

7) Seu entendimento / conceito de Descentralização 

8) Seu entendimento / conceito de estado em rede 

BLOCO II – AVALIAÇÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE A APLICAÇÃO DOS MARCOS 

CONCEITUAIS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PGM 

9) Em que medida a participação ocorreu no PGM?  

10) Em que medida o PGM promoveu a descentralização das ações governamentais? 

11) Em que medida o PGM propiciou a construção de parcerias público-público e público-

privado?

12) Em que medida o PGM propiciou a transparência e a legitimidade das ações do 

Governo do Estado? 

BLOCO III – AVALIAÇÃO SOBRE PONTOS ESPECÍFICOS 

13) Sua avaliação sobre o papel das Comissões Regionais na consolidação e 

sustentabilidade do PGM. O que foi positivo e o que foi negativo? 

14) Sua avaliação sobre a participação dos órgãos e técnicos do Governo do Estado no 

âmbito do PGM. O que foi positivo e o que foi negativo? 

15) Sua avaliação sobre o desempenho da equipe técnica do PGM.  O que foi positivo e o 

que foi negativo? 

BLOCO IV – AVALIAÇÃO GERAL 

16) O que favoreceu e o que não favoreceu a implementação do PGM? O que foi positivo e 

o que foi negativo? 

17) Outros comentários / observações 
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APÊNDICE B – Relação nominal dos entrevistados por ordem alfabética 

GRUPO SUB-GRUPO NOME IDADE PROFISSÃO FUNÇÃO NO PGM 
GESTORES OPERACIONAIS Abel Feitosa Santana 50 Engenheiro 

Agrônomo
Técnico da FIDEM / Gerente Regional do 

PGM
GESTORES FORMULADORES / 

DELIBERATIVOS 
Amélia Maria de Oliveira Reynaldo 52 Arquiteta e 

Urbanista 
Coordenação Executiva / Presidente da 

FIDEM
PARTICIPANTE PODER PÚBLICO 

ESTADUAL
Brenda Braga 44 Assistente 

Social 
Gerente Geral do Projeto RENASCER 

GESTORES OPERACIONAIS Cláudia Soares de Melo - Arquiteta e 
Urbanista 

Técnico da FIDEM / Gerente Regional do 
PGM

PARTICIPANTE PODER PÚBLICO 
MUNICIPAL 

Eva Maria de Andrade Lima 48 Médica Prefeita do Município de Vicência / RD 
Mata Norte / Integrante da Comissão de 

Desenvolvimento da RD Mata Norte 
GESTORES OPERACIONAIS Fernando Guilherme Montenegro Gomes 46 Arquiteto e 

Urbanista 
Coordenação Operacional 

GESTORES FORMULADORES Gabriel Tenório Katter 54 Economista Consultor na formulação e na operação 
GESTORES FORMULADORES / 

DELIBERATIVOS 
José Arlindo Soares 57 Sociólogo Gestor do Programa / Secretário de 

Planejamento e Desenvolvimento Social 
PARTICIPANTE SOCIEDADE CIVIL Roberta Queiroga da Silveira Barros 39 Fonoaudióloga Coordenadora da CR da RD Mata Sul 

GESTORES FORMULADORES / 
OPERACIONAIS

Sueli Jucá Maciel - Arquiteta e 
Urbanista 

Assesora Técnica da Presidência da 
FIDEM

% dos Entrevistados por Grupo e Subgrupo 

30%

10%
10%10%

20%

10%
10%

Gestores Operacionais Participante Poder Público Estadual

Participante Poder Público Municipal Participante Sociedade Civil

Gestores Formuladores/Deliberativos Gestores Formuladores/Operacionais

Gestores Formuladores
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APÊNDICE C
Índice das Matérias Jornalísticas Pesquisadas

VEÍCULO ANO DATA  TÍTULO TIPO ATOR(ES) DESTACADO(S) CADERNO OU 
SEÇÃO 

Diário de Pernambuco 1999 11-Mar-99 Prefeitos querem descentralização Matéria José Arlindo; Elias Gomes 
(Cabo); Aloisio Sotero 

(SUDENE); Vavá Rufino 
(AMUPE) 

POLÍTICA 

Diário de Pernambuco 1999 9-Abr-99 Governo nos Municípios é lançado Matéria José Arlindo; Amélia Reynaldo POLÍTICA 

Jornal do Comércio 1999 11-Mar-99 Jarbas inicia programa de 
descentralização 

Matéria José Arlindo; Aloísio Sotero POLÍTICA 

Jornal do Comércio 1999 25-Maio-99 Jarbas insiste em bater em Arraes Matéria Jarbas; Guilherme Coelho POLÍTICA 
Jornal do Comércio 1999 18-Set-99 Jarbas não fala das denúncias e diz 

que assunto é policialesco 
Matéria Jarbas; Mendonça Filho POLÍTICA 

Jornal do Comércio 2000 2-Jan-00 Governo nos  Municípios define ações Matéria Jarbas; José Arlindo POLÍTICA 

Diário de Pernambuco 2000 9-Jan-00 Adversários políticos preferem evitar 
críticas 

Matéria / 
Entrevista

João Lyra Neto (Caruaru); Vavá 
Rufino (Moreno) 

POLÍTICA 

Diário de Pernambuco 2000 9-Jan-00 Governo nos  Municípios se supera Matéria / 
Entrevista

José Arlindo POLÍTICA 

Gazeta Mercantil do 
NE

2000 12-Jan-00 Um mapa de bons negócios para 
futuros investimentos 

Matéria Sueli Maciel; Fernando 
Guilherme 

NORDESTE 

Jornal do Comércio 2000 26-Jan-00 Beija-flor Nota Bringel (Araripina); José Arlindo PINGA FOGO 

Folha de Pernambuco 2000 30-Jan-00 Queixas Nota José Arlindo POLÍTICA 
Diário de Pernambuco 2000 8-Fev-00 Conta sem  estorno Coluna Jarbas ECONOMIA 
Diário de Pernambuco 2000 14-Fev-00 Nada de pressão Nota José Arlindo POLÍTICA 
Diário de Pernambuco 2000 15-Fev-00  Queda de braço  1, Queda de braço  

2, Queda de braço  3  
Nota José Arlindo; Dorany Sampaio POLÍTICA 

Folha de Pernambuco 2000 25-Fev-00 Boa Notícia Nota José Arlindo POLÍTICA 
Diário de Pernambuco 2000 27-Fev-00 Suape sem pacto 21  Coluna Jarbas ECONOMIA 
Folha de Pernambuco 2000 17-Mar-00 Programa Governo nos Municípios é 

debatido por representantes de ONG´S
Matéria José Arlindo POLÍTICA 

Diário de Pernambuco 2000 17-Mar-00 Programa Nota José Arlindo POLÍTICA 
Diário de Pernambuco 2000 17-Mar-00 Avaliação Nota José Arlindo ECONOMIA 
Folha de Pernambuco 2000 18-Mar-00 Programa vai durar apenas dois meses Matéria José Arlindo 1° CADERNO 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 18-Mar-00 ONG´S conhecem ações do Governo 
nos Municípios 

Matéria José Arlindo; Representantes de 
ONG

PODER 
EXECUT 

Folha de Pernambuco 2000 21-Mar-00 Boa notícia Nota José Arlindo POLÍTICA 
Folha de Pernambuco 2000 22-Mar-00 Dias contados / Aval Nota José Arlindo POLÍTICA 
Diário de Pernambuco 2000 22-Mar-00 Secretário  debate com deputados Matéria José Arlindo; Deputados POLÍTICA 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 23-Mar-00 Deputados conhecem avanços do 
Governo nos Municípios 

Matéria José Arlindo PODER 
EXECUT 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 23-Mar-00 Governo nos Municípios BOX José Arlindo PODER 
EXECUT 

Jornal do Comércio 2000 23-Mar-00 Aconteceu - Municípios Nota Jarbas CADERNO C 
Gazeta Mercantil do 

NE
2000 23-Mar-00 Uso dos recursos da venda da Celpe Matéria Medonça Filho CADERNO A 

Folha de Pernambuco 2000 8-Abr-00 Obras estruturadas têm prioridade no 
Estado 

Matéria Jarbas ECONOMIA 

Diário de Pernambuco 2000 sem data Reunião 1 ; Reunião 2 Nota Jarbas; José Arlindo POLÍTICA 
Diário de Pernambuco 2000 16-Abr-00 Faltam projetos para o Governo nos 

Municípios 
Matéria Jarbas; José Arlindo ECONOMIA 

Jornal do Comércio 2000 17-Abr-00 As prioridades do Governo nos 
Municípios 

Nota Governo do Estado POLÍTICA 

Jornal do Comércio 2000 18-Abr-00 Zona da Mata receberá Investimentos Matéria Tarcísio Patrício ECONOMIA 

Diário de Pernambuco 2000 18-Abr-00 Estado define pauta de projetos Matéria José Arlindo ECONOMIA 
Folha de Pernambuco 2000 19-Abr-00 Estado investe R$ 150 milhões Matéria José Arlindo ECONOMIA 
Diário de Pernambuco 2000 19-Abr-00 Estado deve iniciar obras em setembro Matéria José Arlindo ECONOMIA 

Jornal do Comércio 2000 19-Abr-00 Águas de Pernambuco recebe reforço 
de 20 milhões no caixa 

Matéria José Arlindo ECONOMIA 

Diário de Pernambuco 2000 19-Abr-00 Catando projetos Coluna Jarbas ECONOMIA 
Diário Oficial do 

Estado 
2000 19-Abr-00 Agenda mínima orienta Governo sobre 

investimento na área social 
Matéria José Arlindo PODER 

EXECUT 
Jornal do Comércio 2000 20-Abr-00 Perfeito Nota Jarbas 1° CADERNO 

Diário de Pernambuco 2000 21-Abr-00 Estado financia rodovia Matéria José Arlindo ECONOMIA 
Jornal do Comércio 2000 22-Abr-00 Troca-troca Nota Fernando Guilherme CADERNO C 
Jornal do Comércio 2000 28-Abr-00 Planejamento simultâneo Nota José Arlindo ECONOMIA 
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VEÍCULO ANO DATA  TÍTULO TIPO ATOR(ES) DESTACADO(S) CADERNO OU 
SEÇÃO 

Jornal do Comércio 2000 10-Maio-00 Governo / Projeto Nota Jarbas POLÍTICA 
Jornal do Comércio 2000 11-Maio-00 Prevenção Nota Governo do Estado 1º CADERNO 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 13-Maio-00 Jarbas: Governo anuncia para a Mata 
o que de fato pode cumprir 

Matéria Jarbas PODER 
EXECUT 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 13-Maio-00 Fórum debate em Vicência jornada 
escolar ampliada 

Matéria José Arlindo PODER 
EXECUT 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 19-Maio-00 Governo anuncia plano de 
investimento para o Agreste 

Matéria José Arlindo PODER 
EXECUT 

Folha de Pernambuco 2000 19-Maio-00 Governo vai ao Agreste hoje  José Arlindo PROJETO 
Diário de Pernambuco 2000 20-Maio-00 Anunciada medidas para Jucazinho Matéria José Arlindo VIDA URBANA

Diário Oficial do 
Estado 

2000 20-Maio-00 Metas do Governo para o Agreste são 
apresentados em Taquaritinga 

Matéria José Arlindo PODER 
EXECUT 

Folha de Pernambuco 2000 22-Maio-00 Governo lança programa para o 
Agreste 

Matéria Governo do Estado ECONOMIA 

Jornal do Comércio 2000 22-Maio-00 Obras no Interior I, Obras no Interior II Nota Jarbas; José Arlindo 1° CADERNO 

Jornal do Comércio 2000 23-Maio-00 Recursos da  Celpe financia obras em 
rodovias 

Matéria Jarbas CIDADES 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 23-Maio-00 Jarbas autoriza início de obras em 
rodovias do Estado 

Matéria  José Arlindo PODER 
EXECUT 

Folha de Pernambuco 2000 24-Maio-00 Jarbas amplia recuperação de rodovias Matéria Jarbas ECONOMIA 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 30-Maio-00 Pernambuco faz diagnóstico para 
resolver situação do lixo 

Matéria Cláudio Marinho PODER 
EXECUT 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 31-Maio-00 Mendonça Filho preside reunião com 
lideranças do Pageú/Moxotó 

Matéria Mendonça Filho PODER 
EXECUT 

Jornal do Comércio 2000 1-Jun-00 Agora vai Nota Medonça Filho POLÍTICA 
Folha de Pernambuco 2000 1-Jun-00 Obras do Pageú terão 46  Milhões Matéria José Arlindo ECONOMIA 

Jornal do Comércio 2000 1-Jun-00 Sertão recebe 46,2 milhões Matéria José Arlindo; Josias Inojosa ECONOMIA 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 2-Jun-00 Governo nos  municípios destaca 
obras em andamento no Sertão 

Matéria Medonça Filho PODER 
EXECUT 

Diário de Pernambuco 2000 7-Jun-00 Malha rodoviária vai crescer  40 % Matéria Teógenes Leitão; José Arlindo VIDA URBANA

Jornal do Comércio 2000 7-Jun-00 DER anuncia construção de estradas Matéria Teógenes Leitão CIDADES 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 10-Jun-00 Governo nos Municípios garante R$ 
35,6 milhões para o Agreste 

Matéria Jarbas; José Arlindo PODER 
EXECUT 

Folha de Pernambuco 2000 10-Jun-00 Infra-estrutura 35,6 milhões Matéria José Arlindo ECONOMIA 
Folha de Pernambuco 2000 21-Jun-00  SEM TíTULO Nota José Arlindo 1° CADERNO 

Jornal do Comércio 2000 21-Jun-00 Programação Nota Jarbas  ECONOMIA 
Jornal do Comércio 2000 9-Jul-00 Livre de pressões Nota  1° CADERNO 

Folha de Pernambuco 2000 9-Jul-00 Araçoiaba - Município busca parceria Matéria Hildebrando Guimarães 
(Araçoiaba) 

ECONOMIA 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 10-Nov-00 Governo nos municípios define novo 
calendário de ações 

Matéria José Arlindo PODER 
EXECUT 

Diário de Pernambuco 2000 1-Dez-00 Encontro com os prefeitos Matéria José Arlindo; Deputados POLÍTICA 
Diário Oficial do 

Estado 
2000 2-Dez-00 Governo nos municípios debate com 

prefeitos eleitos integração de ações 
Matéria José Arlindo PODER 

EXECUT 

Diário de Pernambuco 2000 2-Dez-00 Governo do estado reúne eleitos Matéria Prefeitos (Eleitos, Reeleitos) 1° CADERNO 

Jornal do Comércio 2000 3-Dez-00 Oposição administra riqueza Matéria José Arlindo ECONOMIA 
Diário de Pernambuco 2000 4-Dez-00 Fritura 1, Fritura 2 Nota Secretários  POLÍTICA 
Diário de Pernambuco 2000 4-Dez-00 Bem Amado Nota Paulo Santana (Camaragibe); 

José Arlindo; Amélia Reynaldo 
POLÍTICA 

Gazeta Mercantil do 
NE

2000 6-Dez-00 Prefeitos Nota Governo do Estado OPINIÃO 

Jornal do Comércio 2000 8-Dez-00 Jarbas bota o pé na estrada para 
divulgar as ações do governo 

Matéria Jarbas 1° CADERNO 

Diário de Pernambuco 2000 14-Dez-00 Jarbas inaugura estradas no sertão Matéria Jarbas VIDA URBANA

Diário Oficial do 
Estado 

2000 10-Dez-00 Jarbas apresenta balanço positivo das 
ações do governo em 2000 

Matéria Jarbas PODER 
EXECUT 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 10-Dez-00 Governo nos Municípios: prefeitos 
eleitos da Mata conhecem projetos 

Matéria José Arlindo; Amélia Reynaldo PODER 
EXECUT 

Diário Oficial do 
Estado 

2000 19-Dez-00 Araripina sedia mais uma reunião do 
Programa Governo nos Municípios 

Matéria José Arlindo PODER 
EXECUT 
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Diário Oficial do 
Estado 

2000 28-Dez-00 Jarbas autoriza no Agreste início de 
obras priorizadas pela população 

Matéria Jarbas PODER 
EXECUT 

Jornal do Comércio 2000 31-Dez-00 "Pernambuco está bem próximo do 
equilíbrio total" 

Entrevista Jarbas POLÍTICA 

Jornal do Comércio 2001 9-Jan-01 Programa provoca ciúmes em 
Secretários 

Nota José Arlindo 2ª CAPA 

Diário de Pernambuco 2001 23-Jan-01 Governo nos municípios vai inaugurar 
nova fase 

Matéria José Arlindo 1° CADERNO 

Diário de Pernambuco 2001 21-Mar-01 Vitivinícola I; Vitivinícola II Nota Jarbas ECONOMIA 
Diário Oficial do 

Estado 
2001 21-Mar-01 Governador presta contas e anuncia 

novas metas para o Sertão 
Matéria Jarbas PODER 

EXECUT 
Folha de Pernambuco 2001 22-Mar-01 Jarbas comanda Governo nos  

Municípios no Sertão 
Matéria Jarbas 1° CADERNO 

Jornal do Comércio 2001 22-Mar-01 Governo nos Municípios em Petrolina Matéria Jarbas 1° CADERNO 

Diário de Pernambuco 2001 22-Mar-01 Governo nos Municípios vai a Petrolina Matéria Jarbas 1° CADERNO 

Folha de Pernambuco 2001 23-Mar-01 Empresários elogiam Governo nos 
Municípios 

Matéria Jarbas 1° CADERNO 

Diário de Pernambuco 2001 23-Mar-01 Dia de balanço e cobranças Matéria Jarbas 1° CADERNO 
Jornal do Comércio 2001 23-Mar-01 Agenda no Sertão com aliados e 

oposicionistas 
Matéria Jarbas 1° CADERNO 

Folha de Pernambuco 2001 25-Mar-01 Base assanhada Nota Jarbas 1° CADERNO 
Diário de Pernambuco 2001 25-Mar-01 Presença no interior Matéria Jarbas 1° CADERNO 
Folha de Pernambuco 2001 18-Abr-01 Pé na estrada Nota Jarbas; José Arlindo 1° CADERNO 
Folha de Pernambuco 2001 16-Maio-01 Governo se reúne em Serra Talhada Matéria José Arlindo 1° CADERNO 

Diário Oficial do 
Estado 

2001 16-Maio-01 Governo nos municípios realiza oficina 
do PETI no Sertão 

Matéria Secretaria de Planejamento PODER 
EXECUT 

continua       
   
   

continuação     
VEÍCULO ANO DATA  TÍTULO TIPO ATOR(ES) DESTACADO(S) CADERNO OU 

SEÇÃO 
Diário Oficial do 

Estado 
2001 17-Maio-01 Caprinocultores contam com Centro 

Tecnológico no Sertão 
Matéria Secretarias PODER 

EXECUT 
Folha de Pernambuco 2001 18-Maio-01 Adversários Unidos Contra Estiagem Matéria Políticos locais 1° CADERNO 

Diário Oficial do 
Estado 

2001 18-Maio-01 Centro Tecnológico começa a 
funcionar em Serra Talhada 

Matéria Mendonça Filho PODER 
EXECUT 

Jornal do Comércio 2001 23-Maio-01 SEM TÍTULO Nota José Arlindo 1° CADERNO 
Diário de Pernambuco 2001 28-Maio-01 Jarbas volta ao Sertão com o Governo 

nos Municípios 
Matéria José Arlindo 1° CADERNO 

Jornal do Comércio 2001 29-Maio-01 SEM TÍTULO Nota Jarbas JC NEGÓCIOS

Diário Oficial do 
Estado 

2001 29-Maio-01 Jarbas entrega veículos para ações 
policiais no Sertão 

Matéria Jarbas PODER 
EXECUT 

Jornal do Comércio 2001 30-Maio-01 Jarbas e o Governo nos Municípios 
hoje no Sertão de Itaparica 

Matéria Jarbas; José Arlindo 1º CADERNO 

Diário de Pernambuco 2001 30-Maio-01 Segurança é debatida Matéria Jarbas 1° CADERNO 
Diário Oficial do 

Estado 
2001 30-Maio-01 Governador inaugura adutora de 

Arcoverde 
Matéria Jarbas PODER 

EXECUT 
Jornal do Comércio 2001 31-Maio-01 Jarbas ataca o PT no Sertão Matéria Jarbas 1° CADERNO 

Folha de Pernambuco 2001 31-Maio-01 Governo investe em viaturas para 
amenizar violência 

Matéria Jarbas 1° CADERNO 

Diário Oficial do 
Estado 

2001 31-Maio-01 Governo investe em segurança com 
entrega de viaturas em Petrolândia 

Matéria Jarbas PODER 
EXECUT 

Jornal do Comércio 2001 27-Jun-01 Dinheiro da Celpe aliviará sofrimento, 
mas custa a sair 

Matéria José Arlindo ECONOMIA 

Folha de Pernambuco 2001 4-Jul-01 Governo nos Municípios pode mudar Matéria Deputados 1° CADERNO 

Folha de Pernambuco 2001 6-Jul-01 Sem afronta Nota Deputados F.POLÍTICA 
Folha de Pernambuco 2001 13-Jul-01 Ilusão Nota Inocêncio Oliveira 1° CADERNO 
Folha de Pernambuco 2001 20-Jul-01 Mais provocação Nota José Arlindo 1° CADERNO 
Diário de Pernambuco 2001 1-Ago-01 Todos negam subserviência Matéria Deputados 1° CADERNO 
Diário de Pernambuco 2001 19-Ago-01 SEM TÍTULO Nota José Arlindo 1° CADERNO / 

POLITICA 
Diário Oficial do 

Estado 
2001 4-Set-01 Triunfo será sede de encontro sobre 

desenvolvimento Regional 
Matéria Fernando Guilherme PODER 

EXECUT 
Diário de Pernambuco 2001 5-Set-01 Propaganda  I Nota Jarbas D.POLíTICO 
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Diário de Pernambuco 2001 11-Jul-01 Avaliação Nota Secretaria de Planejamento ECONOMIA 

Gazeta Mercantil do 
NE

2001 12-Set-01 Triunfo Nota José Arlindo 2° CADERNO 

Diário de Pernambuco 2001 4-Out-01 Consórcios I  e  Consórcios II Nota José Arlindo D.ECONÔMICO

Diário de Pernambuco 2001 5-Out-01 Rodovia Nota Jarbas ECONOMIA 
Diário Oficial do 

Estado 
2001 9-Out-01 Governo nos Municípios discute 

projetos de desenvolvimento 
Matéria José Arlindo PODER 

EXECUT 
Diário de Pernambuco 2001 10-Out-01 Agenda cheia Nota Jarbas VIVER 

Jornal do Comércio 2001 11-Out-01 Jarbas inaugura 23 Km de estrada Nota Jarbas; Teógenes Leitão CIDADES 
Diário de Pernambuco 2001 11-Out-01  Plenária I Nota Enoelino Magalhães D.POLÍTICO 
Diário de Pernambuco 2001 12-Out-01 Jarbas critica o  Diário  Matéria Jarbas VIDA URBANA

Diário Oficial do 
Estado 

2001 12-Out-01 Jarbas apresenta balanço de ações do 
Governo nos Municípios na  Mata Sul 

Matéria Jarbas; José Arlindo PODER 
EXECUT 

Diário Oficial do 
Estado 

2001 20-Out-01 Convênios asseguram início de obras 
priorizadas pela população de 

Petrolina 

Matéria Jarbas; José Arlindo; Prefeitos PODER 
EXECUT 

Diário Oficial do 
Estado 

2001 31-Out-01 Mais dois Matadouros Públicos têm 
obras concluídas no interior 

Matéria Jarbas PODER 
EXECUT 

Diário Oficial do 
Estado 

2001 1-Nov-01 Governador inaugura Matadouros na  
Mata Norte 

Matéria Jarbas PODER 
EXECUT 

Diário de Pernambuco 2001 2-Nov-01 Matadouros Nota Jarbas VIDA URBANA

Folha de Pernambuco 2001 18-Dez-01 Jarbas: " Cumprimos 80% das metas " Matéria Jarbas; José Arlindo 1° CADERNO 

Folha de Pernambuco 2001 18-Dez-01 Proximidade das eleições faz Estado 
acelerar projetos 

Matéria José Arlindo ECONOMIA 

Jornal do Comércio 2001 18-Dez-01 Jarbas espera investir R$ 1,1 Bilhão 
em 2002 

Matéria Jarbas; José Arlindo 1° CADERNO 

Jornal do Comércio 2002 22-Fev-02 Jarbas vai tentar acalmar bancada Matéria Tereza Duere POLÌTICA 
Jornal do Comércio 2002 20-Maio-02 Secretário (Planejamento) é elogiado 

pelo Secretário da Assembléia . 
Nota José Arlindo; Romário Dias POLÍTICA 

Jornal do Comércio 2002 23-Maio-02 Prestando Contas Nota José Arlindo; Mendonça Filho POLÍTICA 

Jornal do Comércio 2002 4-Jul-02 Sisudo Nota Jarbas; José Arlindo; Mendonça 
Filho 

BRASIL 

Jornal do Comércio 2002 6-Ago-02 PPS já discute propostas para o 
programa jarbista 

Matéria Jarbas;José Arlindo, Byron 
Sarinho 

POLÍTICA 

Jornal do Comércio 2002 28-Ago-02 Da privatização, restam apenas R$ 
208 milhões 

Matéria Jarbas ECONOMIA 

Jornal do Comércio 2002 29-Out-02 Gestão Participativa Artigo Jarbas ARTIGO 
Jornal do Comércio 2002 17-Nov-02 Programa Governo nos Municípios 

será reforçado em 2003 
Matéria Jarbas; José Arlindo POLÍTICA 

Jornal do Comércio 2002 17-Nov-02 Críticas da base aliada caíram no vazio Matéria Jarbas; José Arlindo POLÍTICA 






