
Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Departamento de Ciências Administrativas 
Programa de Pós-graduação em Administração  PROPAD 

      

Maria Eliza Gonçalves de Siqueira 

    

Consultoria organizacional em reforma administrativa 
do Estado: o caso do Programa de Desestatização do 

Estado de Pernambuco (1999 

 

2000) 

                

Recife, 2006 

 



   
1

     



   
2

   
Maria Eliza Gonçalves de Siqueira        

Consultoria organizacional em reforma administrativa 
do Estado: o caso do Programa de Desestatização do 

Estado de Pernambuco (1999 

 

2000)      

Orientador: Prof. Pedro Lincoln C. L. de Mattos, PhD      

Dissertação apresentada como requisito 
complementar para obtenção do grau de 
Mestre em Administração, área de 
concentração em Organizações, do 
Programa de Pós-Graduação em 
Administração da Universidade Federal de 
Pernambuco       

Recife, 2006 



   
3

                                                



   
4

 
Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Departamento de Ciências Administrativas 
Programa de Pós-Graduação em Administração - PROPAD     

Consultoria organizacional em reforma administrativa do Estado: o 
caso do Programa de Desestatização do Estado de Pernambuco 

(1999  2000)    

Maria Eliza Gonçalves de Siqueira     

Dissertação submetida ao corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Administração da 
Universidade Federal de Pernambuco e aprovada em 24 de janeiro de 2006.      

Banca Examinadora:     

Prof. Pedro Lincoln C. L. Mattos, PhD, UFPE   Orientador     

Profa. Rezilda Rodrigues, Doutora, UFPE    Examinadora interna     

Prof. Peter Kevin Spink, PhD, FGV SP   Examinador externo     



   
5

    
À querida mãe, Maria da Felicidade.                             



   
6

 
Agradecimentos  

A meu bom Deus, por permitir essa conquista.  

Ao meu saudoso pai, por sua história de vida que serviu de orientação para meu 

crescimento pessoal e profissional.              

Às minhas irmãs amadas, Fabíola e Ana Paula, pelo carinho e apoio em todos os 

momentos dessa caminhada. 

Ao Prof. Pedro Lincoln, pelo agradável convívio durante todo o curso e por suas sábias 

orientações que não se limitaram ao conhecimento acadêmico, mas serviram especialmente como 

ensinamentos de vida.  

Ao Prof. Peter Spink, da FGV-SP, e à Profa. Rezilda Rodrigues, da UFPE, pela honrosa 

participação em minha banca examinadora. Ao Prof. Sérgio Alves, da UFPE, por suas 

contribuições durante a fase de elaboração do projeto desta dissertação. Ao Prof. Flávio Rezende 

e ao Prof. Natanael Gomes, por seus incentivos e ensinamentos sobre as temáticas em estudo.          

A cada um dos entrevistados nesta pesquisa (Apêndice A) pela atenção recebida e, em 

especial, pela autorização concedida para o uso dos seus relatos no texto da dissertação. 

À Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em especial, ao Dep. José Riva, por 

incentivar meu desenvolvimento profissional e proporcionar esta realização.  

Às amigas Ana Lúcia e Ana Cláudia e demais colegas do grupo de pesquisa ECCO que 

participaram, de diferentes formas, da elaboração deste trabalho. 

À amiga Cláudia Azevedo, por sua amizade e incentivo a prosseguir nesta caminhada.    

Aos amigos da turma 10, docentes e funcionários do Propad, pela carinhosa acolhida que 

me fez sentir um pouco mais em casa.   

A todas as pessoas que, de alguma forma, colaboraram para a realização deste sonho. 



   
7

 
Resumo 

Nas últimas décadas, as reformas do Estado tornaram-se tema central de debates políticos, 

sobretudo em países envolvidos com elevado déficit público e reduzida capacidade de 

atendimento das demandas sociais. A expansão dessa política pública constituiu-se intenso 

movimento reformista, onde o Estado brasileiro se inseriu pela implantação da Reforma 

Administrativa de 1995, que propunha, em essência, transformar a lógica de funcionamento da 

burocracia pública em novo modelo baseado em resultados. Inspirado nas idéias de reestruturação 

do Estado brasileiro, o Estado de Pernambuco também aderiu à tendência implementando o 

Programa de Reforma Administrativa do primeiro Governo Jarbas Vasconcelos (1999 

 

2002). 

Entre as principais ações estava o Programa de Desestatização cujo objetivo era alterar a forma 

de presença de organizações estatais em atividades econômicas e poupar recursos para o ajuste 

fiscal. Para auxiliar na implementação desse Programa, os reformadores pernambucanos 

contrataram os serviços da consultoria organizacional da FGV-SP (GVconsult), instituição de 

origem dos mentores da Reforma Federal. O objetivo desta dissertação é entender qual foi o 

papel e a atuação da consultoria organizacional no Programa de Desestatização, especialmente 

nas unidades CEASA e CECON, no período de 1999 

 

2000. A história deste caso mostrou que a 

equipe do Governo inspirou-se diretamente na Reforma Federal, e não nos consultores 

organizacionais da FGV-SP. As equipes de consultores exerceram um papel relativamente 

discreto no Programa de Reforma Administrativa, limitando-se a uma função técnica auxiliar na 

implementação das deliberações governamentais. Pesquisas futuras sobre o tema devem 

considerar a peculiaridade do setor público, onde a consultoria organizacional está cercada de 

diversas forças políticas e da complexa estrutura do Estado.  
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Abstract 

Administrative reform of the state has become a major theme of political debates in last decades, 

mainly in countries afflicted by large budgetary deficits and short capacity of meeting social 

demands. Brazilian Government met this expanding reformist movement by the 1995 Brazilian 

Administrative Reform, whose proposal was essentially change the logic of operation of public 

bureaucracy into a new model based on results. Taking form the ideas of Brazilian Federal 

Reform, the Government of the State of Pernambuco also joined the main current by 

implementing the Administrative Reform Program in the first Jarbas Vasconcelos mandate 

(1999-2002). The Program of De-statization stood among first actions of that Reform. Its goal 

was to change the way the State and its organizations were present at economic activities and to 

save funds for budgetary adjust. In order to implement that Program, Pernambuco s reformers 

hired the services of the organizational consultancy agency of FGV-SP (GVconsult). FGV-SP 

had been the mother institution of the Federal Reform mentors. This dissertation aims to 

understand which could have been the role and the place of the organizational consultancy on the 

Program of De-statization, mainly in CEASA and CECON units, in the 1999-2000 period. The 

story of this case has shown that Pernambuco s team was directly inspired by Federal Reform, 

not by FGV s consultants. A relatively discreet role befell consultant teams, their activity being 

limited to auxiliary technical function in the implementation of governmental decisions. Further 

research on the consulting services to public sector should specially consider the peculiarity of 

the field, where consultancy is bounded by political forces and complex structure of 

governments.  
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1  Introdução   

Nas duas últimas décadas do século passado, as reformas do Estado ocuparam lugar 

central nos debates empreendidos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Problemas 

relacionados à distribuição desigual de renda, ao atendimento ineficiente de demandas sociais e à 

baixa performance dos aparelhos governamentais fizeram crescer a demanda por novas práticas 

que resultaram em um intenso movimento de reinvenção de estruturas e instituições sociais e 

políticas (REZENDE, 2005). Por diversas razões e de forma diferenciada, os processos 

endógenos de reforma serviram fundamentalmente para redefinir os limites de atuação do 

Estado, dos mercados e da sociedade civil, dentro de novos modelos de desenvolvimento 

econômico e social, consolidando uma era de reformas (REZENDE, 2005, p. 29).   

Redescobrir um novo papel para o Estado e redefinir os padrões de gestão e intervenção 

pública, em um ambiente globalizado, cada vez mais democrático e com intensas limitações 

fiscais, significaram um desafio tanto para sociedades de países ricos, quanto para países de 

menor renda e desenvolvimento. Neste último caso, o desafio foi ainda mais acentuado, pois a 

história política desses países demonstra que o Estado foi o principal responsável pelo 

desenvolvimento, como no caso brasileiro, em contextos marcados pela necessidade de equilíbrio 

das contas públicas, das funções e do papel do Estado, e da redução das desigualdades sociais 

(REZENDE, 2005). O Brasil, bem como outros países da América Latina, foram foco de 

profundas transformações em suas instituições políticas, administrativas, econômicas e 
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financeiras, reformas essas marcadas por intensas tensões entre seus objetivos 

 
equilíbrio fiscal, 

mudança institucional e redução das desigualdades sociais e econômicas (REZENDE, 2005).  

A combinação de processos de privatização, de reforma administrativa, de ajuste fiscal e 

de redução do tamanho e dos gastos do Estado compôs a agenda política dos governos dos 

diversos países, apontando uma tendência a encarar o Estado como um dos principais problemas 

a serem enfrentados pelos governos e pela sociedade. Segundo Rezende (2005), reduzir os níveis 

de déficit e de carga tributária e, de forma simultânea, promover políticas públicas voltadas para 

melhorar a redistribuição social de renda, foram as bases fundamentais das políticas de reforma 

do Estado nesse período. Programas de reforma como o National Performance Review, nos 

Estados Unidos, e o Next Steps, na Inglaterra, foram os pioneiros no uso da retórica 

gerencialista , que preconizava, em essência, um Estado capaz de desempenhar melhor suas 

funções, com custos reduzidos.   

Com o propósito central de reinventar instituições e implantar novos modelos 

burocráticos dentro de bases organizacionais preferencialmente voltadas para resultados, políticas 

de reforma foram delineadas e desencadeadas nos países europeus, asiáticos e nos países em 

desenvolvimento, criando as chamadas reformas gerenciais (REZENDE, 2005). Elevar os 

padrões de eficiência e efetividade na intervenção pública, através de uma nova matriz 

institucional baseada no desempenho tem sido um dos maiores desafios para os gestores públicos 

contemporâneos, segundo Rezende (2005).     

Também o Estado brasileiro ingressou nesse movimento reformista gerencial , rumo à 

construção de novos papéis e esferas de atuação estatal. No nosso caso, no entanto, a idéia de 

reformar o Estado não era uma novidade. Desde tempos remotos, outras reformas foram 

implementadas (ou pelo menos tentativas) dentro do aparelho estatal brasileiro, com objetivos 

diversos. Dentre elas, pode-se destacar a Reforma da era Vargas, durante a década de 1930, e a 
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Reforma Administrativa de 1967, as mais relevantes reformas ocorridas sob regimes autoritários, 

e ambas centradas no aspecto estritamente administrativo (DINIZ, 2000).   

Com a instauração do regime democrático, novas iniciativas de reformar o Estado 

brasileiro foram realizadas. Durante o Governo Sarney (1985 

 

1989), algumas medidas foram 

tomadas a fim de aperfeiçoar e modernizar a administração pública, tem-se o exemplo da criação 

da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) no âmbito governamental. Posteriormente, 

durante o Governo Collor (1990 

 

1992), as reformas consistiram basicamente no enxugamento 

da máquina estatal burocrática e na redução da capacidade de intervenção do Estado, o que 

significava uma agenda bastante alinhada com a onda neoliberal que vigorava no mundo 

naquele período (DINIZ, 2000).  

Em continuidade à agenda política adotada pelo Governo Collor e sob forte influência do 

movimento reformista do contexto mundial, o primeiro Governo Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998) foi marcado por um projeto desafiador: implementar a terceira grande reforma 

administrativa no Brasil, cujo objetivo básico consistia em transformar a lógica de funcionamento 

da burocracia pública predominantemente racional-legal, que vigorava desde a era Vargas, por 

um modelo inovador do tipo gerencial, orientado para resultados (BRESSER PEREIRA, 

2001a). 

Em meio a um contexto de crise estatal, especialmente no aspecto fiscal, esta reforma foi 

implantada oficialmente com a promulgação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

federal, em 1995, sob o propósito de reduzir custos e tornar mais eficiente a administração dos 

serviços públicos prestados pelo Estado, bem como ser um instrumento de proteção do 

patrimônio público contra os rent-seeking (vantagens e privilégios à custa do Estado) e a 

corrupção (BRESSER PEREIRA, 2001a). 
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Sob a retórica do desejo de reconstruir um Estado, por meio da recuperação de sua 

solvência, da melhoria do desempenho e da redefinição de sua forma de intervenção, a Reforma 

do Estado brasileiro de 1995 foi sendo implementada em nível federal, estendendo-se, 

posteriormente, a algumas cidades e estados da federação, que entusiasmados com as idéias do 

modelo gerencial, passaram a adotar medidas alinhadas com essa reforma (BRESSER PEREIRA, 

1999). Programas de qualidade total, de reengenharia, programas de privatização, de 

desestatização, foram se espalhando pelo país. 

Após dez anos do início de sua implementação, ainda se pode observar os reflexos dos 

preceitos propagados por esta reforma. O Estado de Pernambuco é um caso típico desta 

repercussão na esfera sub-nacional. Esta política se inseriu em Pernambuco quando um grupo 

político simpático às idéias de modernização e de redefinição do papel do Estado assumiu o 

poder em 1999, deparando-se com um quadro financeiro deficitário e um aparelho público com 

baixo nível de performance. Para reverter tal realidade, os policy makers do novo governo, 

tomaram como condição essencial a adoção das concepções e dos modelos defendidos pela 

reforma do Governo Federal de 1995. Com suas mentes conquistadas por estas idéias, tais 

formuladores elaboraram um amplo programa de Reforma Administrativa, que veio a ser 

implementado logo no início do primeiro Governo Jarbas Vasconcelos (1999  2002). 

Dentre as diversas ações que compunham este projeto, destaca-se o Programa de

 

Desestatização

 

dada sua amplitude e repercussão no âmbito governamental. De início, onze 

organizações da estrutura estatal foram selecionadas para compor o referido programa. Tratavam-

se de organizações com atuação nos mais variados segmentos e com diferentes perfis. Por ser um 

programa que previa a alteração do status quo de várias organizações, foi alvo de diversos 

debates no interior da burocracia pública, transbordando em alguns momentos para outras esferas 

da sociedade. Através de sua implementação, o Governo Jarbas Vasconcelos (1999 

 

2002) 
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pretendia alterar a forma de intervenção do Estado na economia e na sociedade e, ainda, garantir 

recursos para o equilíbrio das contas públicas, através da transferência de certas organizações 

estatais a outros setores da sociedade.  

Dentro desse contexto de modernização e reestruturação, um importante elemento surge no 

cenário governamental como suporte aos reformadores estatais e como meio de difusão do 

conhecimento gerencial no setor público1: as consultorias organizacionais, que foram contratadas 

a fim de auxiliar na execução do Programa de Desestatização.     

1.1 O fenômeno em estudo: Consultoria Organizacional no                 
setor público  

De acordo com os trabalhos de Mckenna (1996), a inserção das consultorias 

organizacionais no setor público iniciou-se durante a II Grande Guerra, quando o Governo dos 

Estados Unidos contratou diversos consultores para reorganizar as formas de gerenciamento das 

áreas militares, racionalizar a produção civil e dar suporte à expansão da administração federal 

ocorrida naquele período. A criação de uma comissão 

 

a Hoover Comission 

 

em 1947, 

representa um marco do relacionamento entre os dois setores, público e privado. Esta comissão 

tinha o objetivo de coordenar as forças-tarefas, lideradas por executivos que tinham o auxílio dos 

consultores externos na formulação e reestruturação do setor executivo do governo, desde o 

gerenciamento do nível diretivo da Casa Branca até o correio americano. Nesse sentido, a 

consultoria organizacional representou um elo institucional responsável pela transferência de 

conhecimento organizacional do setor privado para o setor público (MCKENNA, 1996).  

                                                

 

1 O termo setor público utilizado na presente dissertação refere-se ao Estado e suas entidades, denominado primeiro 
setor (DI PIETRO, 2000).     
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Esta Comissão, de acordo com Donadone (2003), exerceu um papel fundamental para 

inserção e legitimação das consultorias no setor público. Através dela, um novo mercado estava 

se abrindo para as empresas de consultoria.             

Nas últimas décadas, as empresas de consultoria organizacional vêm se espalhando pelo 

mundo todo e movimentando um mercado promissor. Durante a década de 1990, o mercado 

internacional de consultoria apresentou elevadas taxas de crescimento nas receitas e no porte das 

principais empresas do ramo. Isso pode ser demonstrado pelo incremento da receita de vinte e 

dois bilhões de dólares em 1990, para mais de cem bilhões de dólares no ano 2000 

(DONADONE, 2001). Além disso, o crescimento do quadro de pessoal de uma das líderes do 

setor, a empresa Andersen Consulting, foi substancial: de 21.660 funcionários em 1990, passou 

para 45.000, em 1996. Quanto ao seu faturamento, os números são ainda mais significativos, em 

1990 o valor era de 1,6 bilhão de dólares, enquanto que em 1996 chegou a 5,3 bilhões de dólares 

(DONADONE, 2001, 2003).   

As empresas de consultoria despontam também como um dos elementos de difusão e 

introdução de novos arranjos organizacionais, influenciando e, muitas vezes, direcionando a 

agenda dos possíveis formatos organizacionais (DONADONE, 2003).                  

Embora seja um setor de grande relevância, tanto em decorrência do crescimento 

vertiginoso que apresenta, quanto à significativa influência que exerce sobre as organizações, no 

meio acadêmico pouco se sabe a respeito das consultorias organizacionais. As informações são 

ainda mais restritas quando se tratam de serviços de consultorias organizacionais prestados ao 

setor público. Tal fato pode ser constatado nos anais da Revista de Administração Pública (RAP), 

periódico especializado na área, produzido pela Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas (EBAPE) da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ), onde não há 

sequer um artigo publicado, no período 2001 

 

2005, sobre o fenômeno em estudo: a consultoria 
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organizacional no serviço público2, contendo apenas artigos sobre assuntos que giram em torno 

da temática da reforma.           

1.2  Delimitação do objeto e Justificativa 

Esta pesquisa partiu do pressuposto de que as consultorias organizacionais externas 

deparam-se com um campo peculiar quando inseridas no setor público. Tal especificidade 

decorre especialmente do fato de que, enquanto nas organizações privadas o poder é exercido por 

gestores e capitalistas, nas organizações públicas tal poder é partilhado entre políticos, burocratas 

e cidadãos (BRESSER PEREIRA, 2005), que atuam nesse campo, algumas vezes cooperando, 

em outras, discordando sobre variadas concepções.    

A fim de desbravar este campo, ainda pouco explorado, a presente dissertação delimitou 

como objeto de estudo o caso da atuação da consultoria organizacional no Programa Estadual de 

Desestatização, especialmente nas unidades Central de Abastecimento do Recife (CEASA) e 

Centro de Convenções (CECON), da Reforma Administrativa de Pernambuco. Optou-se por esta 

delimitação em virtude de essas organizações estarem entre as primeiras selecionadas para o 

Programa Estadual de Desestatização em função de representarem fontes significativas de déficit 

público. Além disso, apesar de ter havido outros casos de consultorias organizacionais no 

Programa de Reforma Administrativa de Pernambuco, o caso em foco destacou-se por ser um 

projeto que se estendeu de novembro de 1999 a dezembro de 2000, e envolveu os mais diversos 

setores das organizações estudadas. Sendo assim, o estudo sobre a atuação das consultorias 

organizacionais no ambiente público voltou-se principalmente para essas organizações para que, 

                                                

 

2 Dados obtidos em pesquisa realizada em site institucional (Disponível em: <http: //www.ebape.fgv.br>. Acesso em: 
05/09/2005). 

http://www.ebape.fgv.br>


   
23

 
através delas, surgissem relevantes insights sobre o papel da consultoria em processos de reforma 

do Estado.  

Para nortear o trabalho de pesquisa, formulou-se o seguinte questionamento:  

Qual foi o papel e a atuação da consultoria organizacional externa no Programa 

Estadual de Desestatização da Reforma Administrativa do Estado de Pernambuco, 

especialmente no caso CEASA e CECON, no período de 1999  2000?    

Justifica-se a realização desta pesquisa por duas razões principais. A primeira delas 

consiste no fato de que há escassez de trabalhos produzidos na academia de Administração sobre 

o fenômeno em estudo, embora que, cada vez mais, as consultorias organizacionais estão 

adentrando as organizações públicas para realização dos mais diversos projetos 

 

fato que pode 

ser constatado na lista de clientes institucionais pertencentes ao setor público, da consultoria da 

FGV SP3, contida em seu portifólio. Em segundo lugar, a presente pesquisa pretende contribuir 

para uma melhor compreensão sobre o relacionamento entre consultores organizacionais e os 

níveis de Governo, pois à medida que as consultorias, no setor público, exercem papéis de 

difusores de conhecimento gerencial e papéis de apoio à elaboração de novos formatos estruturais 

para as organizações, desta relação depende a construção de organizações públicas mais eficazes, 

mais abertas aos anseios dos cidadãos e, por conseguinte, de uma sociedade melhor atendida pelo 

poder público.     

                                                

 

3 Informação contida no documento institucional GVconsult (FGV, [ca. 2004], p. 12-13).   
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1.3 Objetivos da pesquisa 

A partir da definição da pergunta de pesquisa, esforços foram empreendidos no sentido de 

alcançar os seguintes objetivos: 

a) Entender o papel e a atuação da consultoria organizacional no Programa de 

Desestatização da Reforma Administrativa do Estado de Pernambuco, das unidades 

CEASA e CECON, no período de 1999  2000. 

b) Esclarecer os fatos mais relevantes ocorridos durante os trabalhos da consultoria no 

caso CEASA e CECON que podiam estar relacionados com o resultado do processo. 

c) Esclarecer quais os pontos de diferença entre o caso CEASA e o caso CECON. 

d) Verificar se houve relação direta entre os mentores ou teóricos da reforma do Estado, 

da Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP) e os consultores organizacionais 

a ponto de eles receberem orientações sobre as concepções da Reforma do Estado 

brasileiro de 1995.    

1.4 Expectativa inicial para o desenvolvimento do estudo de 
caso  

O ponto de partida da presente pesquisa consistiu na análise preliminar de documentos 

institucionais e na realização de um conjunto de entrevistas exploratórias com alguns dos 

principais atores do processo, realizado no período de dezembro de 2004 a março de 2005, o qual 

conduziu a suposições iniciais e pontos críticos que serviram de orientação para a investigação. 

No entanto, a evolução do estudo foi mostrando algumas diferenças entre as suposições do ponto 

de partida e os efetivos fatos do caso, diferenças essas que serão evidenciadas nos Capítulos 4, 5 
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e 6, culminando nas conclusões do caso apresentadas no Capítulo 7 desta dissertação. Eis então 

as suposições iniciais do caso:  

a) A decisão de contratar a consultoria organizacional vinculada à 

Fundação Getulio Vargas do Estado de São Paulo 

A decisão do Governo do Estado de Pernambuco de contratar a GVconsult, consultoria 

vinculada à Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da  Fundação Getulio 

Vargas, parecia estar fundamentada na concepção política dessa instituição sobre o papel do 

Estado, regulador e indutor do desenvolvimento, e sobre a estrutura ideal para o Estado, baseada 

na terceirização ou privatização das atividades não-exclusivas e de mercado respectivamente. 

Assim, pretendia-se entender quais fatores contribuíram para esta decisão.  

b) A Proposta de trabalho nº 91/99 apresentada pela GVconsult ao 

Governo do Estado de Pernambuco  

O objetivo seria entender as idéias contidas na Proposta nº 91/99, sua relação com os 

mentores da FGV-SP, e analisar a possível dissonância entre o que consta nesta proposta e os 

fatos relatados pelos consultores. Embora os consultores tenham ressaltado nas entrevistas que 

não levaram para as organizações estatais idéias pré-concebidas, que elas foram se formando na 

interação com os funcionários; esta proposta apresenta, de forma nítida, idéias de modernização, 

de eficiência e do novo papel do Estado, as mesmas que constam nos relatórios de progresso. 

Portanto, a hipótese seria que essas idéias constituíam a cultura dos consultores e que estariam de 

certa forma neles tão enraizadas, que surgiriam espontaneamente nos trabalhos. Tal cultura 

poderia estar relacionada com a decisão do Governo em contratá-los.  
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c) O primeiro contato dos consultores organizacionais com os funcionários 

das organizações estatais  

Pretendia-se entender os primeiros contatos dos funcionários com a consultoria e suas 

reações. As entrevistas preliminares revelaram que houve uma reação negativa caracterizada pelo 

receio dos funcionários, nos primeiros momentos da consultoria. Assim, seria preciso investigar 

como ocorreram esses primeiros contatos, em especial, as reuniões dos funcionários com a 

consultoria, compreender como foi a reação, os motivos de ela ter ocorrido, e qual a sua relação 

com a Análise do Relatório nº 2, o relatório crítico elaborado pelos técnicos da CEAGEPE. Este 

relatório merecia ser estudado com a finalidade de analisar se em seu conteúdo havia realmente 

argumentos objetivos ou se tratava apenas de mais uma forma de extravasar uma reação contrária 

à consultoria.                

d) O momento do engajamento dos funcionários com os trabalhos 

realizados pela consultoria  

Nesse aspecto, pretendia-se entender como e por que teria ocorrido posteriormente o 

envolvimento e a colaboração dos funcionários com os trabalhos da consultoria. Vários 

entrevistados afirmaram que, passados os primeiros momentos de reação, os funcionários 

começaram a se engajar no processo da consultoria. Sendo assim, era importante entender quais 

os motivos que levaram os funcionários a se envolver no processo, quais as avaliações que eles 

fizeram sobre as idéias da consultoria e as orientações do Governo, enfim, o quê contribuiu para 

esse envolvimento.           
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e) As mudanças implementadas na CEASA no decorrer do processo de 

consultoria  

Uma das características mais ressaltadas pelos entrevistados foi o fato de a organização 

CEASA ter implementado algumas mudanças no decorrer dos trabalhos da consultoria.  Desta 

forma, seria preciso identificar quais foram essas mudanças e por que foi possível implementá-

las.  

f) A passagem da GVconsult para o Sebrae-PE no caso CEASA  

A GVconsult foi contratada para elaborar uma proposta de modelagem para a organização 

CEASA e, posteriormente, a consultoria Sebrae-PE/Goper, para auxiliar na reestruturação interna 

e instauração da organização social. Assim, o objetivo seria compreender como ocorreu essa 

passagem dos trabalhos da GVconsult para a consultoria Sebrae-PE/Goper.   

g) Os fatos ocorridos no caso CECON 

Pretendia-se identificar e entender os fatos mais relevantes no caso CECON que poderiam 

estar relacionados com o resultado insatisfatório do projeto da consultoria. Este caso seria 

analisado de forma comparativa com o caso CEASA na tentativa de explicar as diferenças 

existentes entre eles.      
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1.5 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação é composta por sete capítulos. O primeiro deles refere-se à introdução, 

na qual consta os cenários mundial e nacional que repercutiram no caso em estudo, à delimitação 

do objeto-problema, à justificativa para a escolha da temática, aos objetivos da pesquisa, bem 

como, ao ponto inicial de investigação.  

O Capítulo 2 descreve o caminho percorrido na investigação do caso, enquanto que o 

Capítulo 3 apresenta as bases conceituais sobre a temática da reforma do Estado que 

influenciaram fortemente a formulação da política de Reforma Administrativa estadual. Este 

capítulo foi elaborado com o principal objetivo de propiciar a adequada compreensão do caso em 

estudo.  

Por sua vez, o Capítulo 4, apresenta o quadro institucional sob o qual o caso se 

desenvolveu, oferecendo um panorama da situação econômico-financeira e social do Estado de 

Pernambuco que resultou na elaboração do Programa de Reforma Administrativa do Estado, 

cujas idéias e medidas também se encontram explicitadas neste capítulo. 

O Capítulo 5 descreve as relações entre a consultoria organizacional e o nível decisório 

do Governo, em especial, a equipe da Reforma do Estado. Nas duas primeiras seções, constam a 

descrição da inserção da consultoria no Estado e as orientações iniciais dadas pelo Governo aos 

consultores para realização do projeto. A terceira seção descreve a organização do projeto, bem 

como a interação entre seus integrantes (consultores e membros do Governo). A forma de 

articulação entre os consultores da FGV-SP e os consultores contratados localmente é 

apresentada na seção seguinte, e a última seção do capítulo apresenta outros casos de consultorias 

organizacionais que estiveram presentes no Programa de Reforma Administrativa do Estado de 

Pernambuco. 
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No Capítulo 6 estão contidas informações sobre o relacionamento entre os consultores 

organizacionais e os membros das unidades alvo do projeto de reestruturação previsto no 

Programa de Desestatização. As seções apresentam: o campo de atuação da consultoria 

 
as 

unidades organizacionais, as repercussões do lançamento do Programa de Desestatização e da 

inserção da consultoria em tais unidades, a forma de atuação das consultorias organizacionais, 

bem como, informa sobre os destinos das organizações listadas no Programa de Desestatização.      

Por fim, o último capítulo apresenta as conclusões do estudo respondendo à pergunta de 

pesquisa sobre o papel da consultoria organizacional no caso do Programa de Desestatização, 

bem como, oferece indicações para pesquisas futuras na área.       
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2  A trajetória percorrida na investigação do caso   

Estudar um caso não é uma escolha metodológica, mas sim, uma escolha do objeto a ser 

estudado (STAKE, 1994, p. 236). Nesta pesquisa optou-se por estudar um caso ocorrido no 

Estado de Pernambuco, em que consultorias organizacionais estiveram presentes em um 

Programa de Desestatização, por considerar que este pode ser fonte importante de aprendizagem 

sobre a atuação de consultorias em organizações estatais em processos de reforma do Estado.       

Contar a história de um caso, de acordo com os rigorosos critérios de cientificidade, é a 

tarefa do pesquisador neste tipo de estudo. Cabe a ele decidir o quanto da complexidade de um 

caso deve ser estudado para a adequada compreensão, de acordo com o seu objetivo de pesquisa 

(STAKE, 1994). É preciso, no entanto, estar atento ao fato de que o resultado da pesquisa não é 

apenas a própria história do caso, mas sim, a história com as vestes do pesquisador. Isto 

significa dizer que o critério último de representação é, de fato, decisão do autor (STAKE, 1994).  

De acordo com Stake (1994), estudos de casos são valiosos para refinar teorias, sugerir 

questões a novas investigações, bem como, estabelecer limites para generalizações na medida que 

podem revelar resultados capazes de refutar uma teoria estabelecida. Além disso, sua 

contribuição está nos aspectos que se pode aprender com cada caso em particular.    

Com a intenção de encontrar a história que melhor represente o caso4, optou-se por 

realizar um estudo aberto, de caráter incremental, em que se tomou como ponto de partida 

                                                

 

4 Segundo Stake (1994, p. 245), o propósito do estudo de caso não é representar o mundo, mas sim, representar o 
caso .   
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questões amplas que foram se definindo à medida que a pesquisa foi sendo desenvolvida e os 

fatos foram sendo revelados.  

O caminho metodológico adotado nesta pesquisa foi caracterizado pela aproximação 

gradativa ao objeto em estudo. O primeiro passo dado foi a realização da análise preliminar de 

documentos institucionais e da primeira rodada de entrevistas exploratórias não-estruturadas 

(Apêndice A), no período de dezembro de 2004 a março de 2005, cujo objetivo principal 

consistiu em obter as primeiras informações sobre o caso com alguns dos principais atores do 

projeto. Após sua realização, as entrevistas foram devidamente transcritas, atentando para os 

pontos altos da conversação que giravam em torno da questão de investigação. Tais entrevistas 

proporcionaram a identificação de alguns fatos e de pontos críticos 

 

assim definidos por 

constituírem as especificidades do caso ou por serem relevantes face à pergunta de pesquisa 

 

para guiar o trabalho inicial de investigação. Essa exploração preliminar do campo foi relevante 

para a definição da pergunta de pesquisa e para a adequada delimitação do objeto em estudo.   

Após fazer o primeiro contato com o campo de pesquisa, partiu-se para a realização do 

levantamento bibliográfico nos bancos de teses e dissertações, e pesquisa nos anais dos Encontros 

da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (EnAnpad´s), buscando 

identificar estudos de caso que tratassem da Reforma do Estado brasileiro de 1995, com o intuito 

de familiarizar-se com a referida estratégia metodológica e, ao mesmo tempo, obter 

conhecimento sobre os conceitos da temática que inspirou os formuladores da política de reforma 

administrativa em Pernambuco. Foram realizadas leituras de textos dos mais renomados autores 

sobre a temática de reforma do Estado  boa parte deles constituiu objeto de estudo em disciplina 

cursada pela pesquisadora na área de Sociologia Política 

 

com o objetivo de conhecer melhor os 

conceitos da área.  
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Nesta etapa, partiu-se para um estudo mais aprofundado dos documentos institucionais 

relativos ao projeto da consultoria nas organizações em estudo, tendo destaque os seguintes: a 

Proposta de trabalho da consultoria, o Contrato de prestação de serviços firmado entre a 

Fundação Getulio Vargas (FGV-SP) e o Governo do Estado, os Relatórios de Progresso da 

consultoria organizacional, o Plano Diretor da Reforma do Estado de Pernambuco, além de leis, 

normas e decretos relacionados ao caso, dentre outros. Deve-se destacar que durante toda a 

investigação, foram sendo descobertos novos documentos institucionais os quais foram objetos 

de análise.     

Em junho de 2005, deu-se início a uma nova etapa de entrevistas com outros atores do 

caso, visando a confirmação de fatos já identificados, ao mesmo tempo, buscando identificar 

novos dados que pudessem estar relacionados com o objeto de estudo (Apêndice A). Nesta etapa, 

foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, com roteiros previamente elaborados, sendo elas, 

posteriormente transcritas para a adequada análise de seu conteúdo.  

Realizou-se ainda, nesta fase, pesquisas nos dois principais jornais locais, disponíveis em 

um acervo particular, a fim de identificar matérias do período (1999 

 

2000) que tratavam do 

Programa de Reforma do Estado implementado pelo primeiro Governo Jarbas Vasconcelos. As 

informações obtidas foram valiosas para a adequada contextualização do caso, para o 

esclarecimento de alguns fatos já identificados e ainda despertar para outros.      

De posse dos dados coletados nas fases anteriormente descritas, partiu-se para uma 

revisão dos pontos críticos inicialmente definidos, tendo como resultado a inclusão de novos 

pontos e a alteração de alguns deles. Estas informações serviram de base para a terceira e última 

rodada de entrevistas, que ocorreu no período de setembro a dezembro de 2005, cujo objetivo 

consistiu em aprofundar pontos mais específicos e relevantes para a conclusão da presente 
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pesquisa, não deixando de atentar-se para outros fatos que poderiam ser revelados nas entrevistas 

pelos atores.  

A terceira rodada de entrevista foi planejada de forma diferenciada. Os entrevistados 

foram cuidadosamente selecionados pelo critério de participação e envolvimento no caso de 

forma semelhante às etapas anteriores, sendo alguns deles entrevistados mais de uma vez 

(Apêndice A). A partir disso, desenhou-se uma seqüência de entrevistas. Nesta seqüência foram 

posicionados em primeiro lugar os atores que ainda não haviam sido entrevistados, pois poderiam 

acrescentar novas e relevantes informações sobre o caso por terem participado ativamente do 

processo. Em seguida, viria o entrevistado que poderia confirmar as informações coletadas na 

entrevista anterior e acrescentar novas informações, que seriam validadas pelo entrevistado 

subseqüente que também poderia fornecer ou não, novos dados sobre o caso, e assim 

sucessivamente. A intenção era que, com a adoção desta estrutura, cada entrevista realizada 

resultaria em um aprofundamento da pesquisa, gerando maior conhecimento sobre o objeto de 

estudo. Os principais protagonistas do caso foram propositalmente posicionados entre os 

últimos entrevistados a fim de que pudessem validar todas as informações colhidas anteriormente 

e ainda, com seus relatos, propiciar o fechamento de toda a história. Em função da adoção desta 

estrutura seqüencial, os conteúdos dos roteiros das entrevistas semi-estruturadas não foram os 

mesmos para todo o conjunto, os relatos de uma entrevista influenciavam sobremaneira o roteiro 

e o desenrolar da entrevista subseqüente, método condizente com o caráter incremental da 

presente pesquisa.   

Foram desencadeadas três linhas simultâneas e seqüenciais de entrevistas. Uma linha foi 

composta pelos membros da unidade organizacional CEASA, incluindo o presidente, diretores e 

técnicos do período. A outra foi composta pelos membros da unidade organizacional CECON, 

também constituída por presidente, diretores e técnicos que participaram do caso. Por fim, a 
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terceira linha foi constituída pelos consultores organizacionais que trabalharam no projeto, 

composta pelo consultor da GVconsult e coordenador geral do projeto, e pelos consultores locais. 

Deve-se destacar a flexibilidade da seqüência das entrevistas em função dos fatos relatados por 

cada um dos atores. A etapa de entrevistas foi encerrada com uma conversa com o principal ator 

do projeto estudado, o Secretário de Administração e Reforma do Estado, Prof. Maurício Romão, 

quando foram lhe apresentadas conclusões nascentes sobre o caso para que pudesse avaliar e 

fazer suas considerações a respeito do ponto em que se chegara.  

A grande maioria das entrevistas foi feita de forma presencial e registrada através de um 

gravador. Apenas duas delas foram realizadas por telefone em função do entrevistado residir na 

cidade de São Paulo, e outra realizada via e-mail, por conveniência do entrevistado.  

Nesta etapa da investigação, a fase de análise das entrevistas foi realizada segundo o 

modelo proposto por Mattos (2005, p. 823-847), denominado análise do significado semântico-

pragmático da conversação . Esta abordagem parte do pressuposto de que a entrevista não-

estruturada ou semi-estruturada é uma forma especial de conversação , e que na interação entre 

o entrevistado e o entrevistador não se deve ignorar o efeito da presença e das situações 

criadas por uma das partes sobre a expressão da outra (MATTOS, 2005, p. 826, grifos do autor). 

É preciso considerar o significado pragmático da conversação que engloba o significado da ação

 

no momento da entrevista, significado este que vai além do puro e simples sentido temático da 

entrevista (MATTOS, 2005). Esta orientação metodológica consiste em uma proposta alternativa 

à tradicional Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2002) como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens (MATTOS, 2005, p. 828). Por se tratar de uma técnica que consiste em 

classificar os diferentes elementos nas diversas gavetas segundo critérios susceptíveis de fazer 

surgir um sentido capaz de introduzir certa ordem na confusão inicial (BARDIN, 2002, p. 37 
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apud MATTOS, 2005), esta forma de interpretar as falas dos entrevistados proporciona a 

fragmentação da comunicação ocasionando, na maioria das vezes, em retirada do seu 

significado original.  

A adoção da perspectiva da pragmática da linguagem leva o entrevistador a permanecer 

atento ao acontecimento da entrevista. Uma pausa no momento da resposta, um sorriso com ar de 

ironia, uma feição sisuda ao tocar em um assunto delicado , são alguns exemplos de ações do 

entrevistado que podem ocorrer durante a entrevista e precisam ser consideradas no momento da 

análise, pois repercutem no significado de sua fala. Do lado do entrevistado, ações do tipo: uma 

postura que indica atenção redobrada no assunto, um balançar de cabeça (concordando com algo 

dito), uma expressão de incentivo, influenciam sobremaneira o momento único da conversação . 

Estes aspectos que constituem o contexto maior do ato da entrevista são observados na 

perspectiva da análise do significado semântico-pragmático da conversação . Portanto, com esta 

forma de análise é possível alcançar:  

[...] a compreensão dos significados de macro-textos ( significado nuclear ), 
unidades maiores de resposta com seus desdobramentos em uma ou mais 
perguntas; dos significados incidentais relevantes, digressões e outros 
elementos mal contextualizados na fala, mas de alto interesse; e, ainda, dos 
significados de contexto, pressupostos ou implicados em cada resposta ou 
emergentes da relação de várias respostas (MATTOS, 2005, p. 840, grifos do 
autor).   

A etapa de validação das entrevistas, prevista no modelo de Mattos (2005), foi realizada 

com o envio de todos os trechos das falas dos entrevistados mencionados no texto da dissertação, 

via e-mail, aos respectivos autores que responderam à pesquisadora autorizando o uso de suas 

citações.   
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Deve-se destacar que as etapas de montagem da consolidação de dados e de análise de 

conjuntos que fazem parte do modelo de Mattos (2005, p. 843), não foram realizadas pela 

pesquisadora pelo simples fato de que os roteiros das entrevistas eram diferenciados, em função 

da estrutura seqüencial anteriormente descrita. No lugar dessas etapas, foi realizado um trabalho 

de organização das análises das entrevistas com o propósito de dar início à fase de redação do 

texto acadêmico que constituiria na recriação da história do caso, mantendo sempre em vista os 

objetivos da pesquisa.                  
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3  Conceitos relevantes para a compreensão do caso   

Neste capítulo serão apresentados alguns conceitos que, dada sua repercussão no contexto 

local, possibilitaram uma análise mais adequada dos significados das falas dos atores e dos 

documentos institucionais coletados no decorrer da pesquisa.    

3.1  As idéias da reforma do Estado no contexto mundial 

A partir da década de 1980, os Estados nacionais foram tomados por idéias de 

modernização, de eficiência e de redução de seus aparatos governamentais, resultando em um 

grande movimento pró-reforma. Tal fenômeno se alastrou para os mais diversos países e de 

diferentes contextos como Reino Unido, Suécia, Coréia, Estados Unidos, Nova Zelândia, até 

chegar no Brasil. Quase todos os países da América Latina estiveram engajados em Programas de 

modernização do setor público, financiados por instituições internacionais, como Banco Mundial 

e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (SPINK, 2001). A reforma do setor 

governamental tornou-se quase um fenômeno universal. Tal revolução global parecia 

demonstrar que todos os povos e seus representantes estavam convencidos de que seus governos 

precisavam ser reduzidos, independente do tamanho que tivessem, e que suas administrações 

públicas, como eram caras e ineficientes, precisavam ser reformadas a fim de atender os cidadãos 

de maneira ágil e eficiente (KETTL, 2001). Várias são as razões para as reformas administrativas 
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terem ocupado a agenda de políticas públicas dos diversos países, a principal delas parece 

consistir na resposta dos Estados nacionais ao declínio generalizado de performance (REZENDE, 

2004).  

Este ímpeto reformador consistia essencialmente na redefinição do papel do Estado diante 

da derrocada do modelo de Estado intervencionista vigente até a década de 1970, e os problemas 

por ele gerados, como centralização, regulação excessiva e aumento do seu tamanho e de seus 

gastos.      

Segundo Abrucio (2001), quatro fatores estiveram diretamente relacionados com o 

declínio do Estado intervencionista. O primeiro fator foi a grande crise econômica mundial 

iniciada na década de 1970, sobretudo após a crise do petróleo, e agravada durante os anos 1980. 

Nessa época, a economia mundial enfrentava um grande período recessivo e as políticas 

keynesianas mostravam-se incapazes de controlar tal situação, como conseqüência, houve um 

processo de aceleração inflacionária, altas taxas de desemprego, e reduzidos índices de 

crescimento econômico. Após décadas de expansão, o Estado mergulhou em uma crise fiscal sem 

precedentes 

 

o segundo e principal fator dessa bancarrota. Os Estados não conseguiam mais 

financiar seus déficits e suas despesas, dado seu tamanho; nem atender todos os serviços 

demandados pela sociedade. Associadas a tais fatores têm-se, embora em menor grau, a 

globalização e a emergência de novas tecnologias que transformaram a lógica do setor produtivo, 

afetando o Estado, e resultando em perda de parcela do seu poder de ditar políticas 

macroeconômicas.  

A crise do Estado afetou diretamente a organização das burocracias públicas. Por um lado, 

o Estado com poucos recursos e elevados déficits, precisava ser reformado: cortar gastos, 

aumentar a eficiência governamental e recuperar sua governança, entendida como a capacidade 

financeira e administrativa de um governo implementar políticas públicas. Por outro, a idéia, de 
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senso comum, de que as burocracias vigentes não conseguiam mais prover um Estado com 

eficiência e efetividade, associada à crença dos governos de que o setor privado dispunha de 

instrumentos capazes de promover uma gestão mais eficiente, resultou na crise do modelo 

burocrático e na difusão de uma ideologia privatizante (ABRUCIO, 2001). Mecanismos 

gerenciais foram inspirados na iniciativa privada e implementados no setor público, constituindo-

se em um novo modo de administrar a coisa pública . Surgia, assim, o gerencialismo público 

(managerialism).  

De acordo com Rezende (2004), a onda das reformas administrativas dos anos 1990 se 

diferencia das anteriores por estarem voltadas para aspectos mais amplos, como a alteração do 

papel do Estado, a redução dos seus custos e a implementação de um desenho institucional que 

permitia alterar os incentivos internos de seu funcionamento. Segundo este autor, o que se 

pretendia, em última instância, era a mudança de um modelo burocrático intervencionista para 

um modelo orientado pela performance. Rezende (2004) em sua obra destaca o argumento de 

Kettl (1999) o qual considera que, neste ponto, reside o diferencial destas reformas e o motivo de 

sua impressionante proliferação, pois os governos passaram a se preocupar em como fazer para 

funcionar melhor, com menor custo .  

Nesse período, os programas de reformas administrativas visavam essencialmente elevar a 

performance através da implementação de dois objetivos principais: o ajuste fiscal e a mudança 

institucional (REZENDE, 2004). As políticas de ajuste fiscal consistiam fundamentalmente no 

controle e na redução dos gastos públicos, através da implementação de programas de 

privatização, da redução de gastos com programas sociais, e do controle dos custos com o aparato 

burocrático. Enquanto que o objetivo mudança institucional envolvia ações voltadas para a 

revisão dos incentivos internos das burocracias públicas de forma a torná-las orientadas para 

resultados, rompendo gradativamente com a lógica burocrática de orientação pelas regras. 
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Transformar as estruturas burocráticas e seus procedimentos, modificar as relações de controle no 

interior da burocracia pública e alterar a orientação das agências públicas para o foco no cidadão-

cliente, foram os principais objetivos das mudanças institucionais implementadas nos programas 

de reformas administrativas durante os anos 1990 (REZENDE, 2004).          

Em países como Reino Unido, Nova Zelândia e Estados Unidos, a adoção de mecanismos 

gerenciais pelos governos foi bastante acentuada.  

No Reino Unido, a reforma foi iniciada sob argumentos da necessidade de diminuir o 

tamanho da máquina pública, de reduzir seu custo e de atenuar sua influência na economia. Uma 

das principais inovações deste programa, posteriormente adotada por outros países, foi a 

instauração de um novo modelo de delegação de comando e controle às agências 

descentralizadas, criadas para prover serviços públicos com base nas políticas formuladas pelas 

agências centrais do Governo. Tais agências seriam responsáveis pela implementação das 

políticas públicas elaboradas pelo núcleo estratégico, e seriam por este controladas. Trata-se, 

portanto, de um modelo de controle entre formulação e implementação de políticas, regulado pelo 

desempenho. Estas agências denominadas performance-based organizations (PBOs), foi o 

modelo escolhido pelo governo britânico no esforço de mudar o foco da administração pública 

para resultados (REZENDE, 2004).  

Iniciativas como a criação do Gerenciamento Financeiro (IGF), as agências executivas, a 

redução substancial de funcionários, e a Carta-Compromisso com os cidadãos (Citizen´s 

Charter), fizeram do Reino Unido o principal laboratório das técnicas gerenciais aplicadas ao 

setor público (ABRUCIO, 2001; JENKINS, 2001). Além disso, o modelo britânico, baseado nas 

PBOs, serviu de inspiração para programas de reformas orientadas para a performance de 

diversos países, como Estados Unidos e Brasil. Segundo Rezende (2004), a criação das 

performance-based organizations (PBOs) foi o principal elemento da mudança institucional da 
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reforma administrativa brasileira de 1995, delineada pelo extinto Ministério da Administração 

Federal e Reforma do Estado (Mare).  

Acompanhando as tendências da reforma britânica, o Governo dos Estados Unidos 

implementou seu programa de reforma com o intuito de melhorar o desempenho do setor público, 

através de medidas também voltadas para a contenção fiscal e a transformação institucional. O 

National Performance Review, como foi denominado o programa de reforma americano, previa 

conceder maior autonomia e responsabilização (accountability5) às agências administrativas do 

governo, e instaurar mecanismos de definição de padrões de prestação de serviços públicos ao 

cidadão-cliente 

 

os customers service standards (REZENDE, 2004). Um dos pontos mais 

relevantes desta reforma, segundo Light (1997 apud REZENDE (2004)), refere-se à mudança 

gradativa da accountability centrada nas regras da burocracia pública, por uma accountability 

orientada pela performance. Também, neste caso, a instauração do modelo PBOs foi uma das 

formas encontradas para promover a melhoria do desempenho da máquina pública americana.                 

As idéias do empreendedorismo no setor público, defendidas por Osborne e Gaebler 

(1997), também influenciaram sobremaneira as medidas reformistas adotadas pelo Governo 

americano. Concepções como avaliação dos resultados, orientação para objetivos, conceito de 

usuário-cliente, controle das atividades estatais pela comunidade, descentralização e orientação 

para o mercado, são alguns dos princípios que fundamentaram o governo empreendedor 

instaurado durante as décadas de 1980 e 1990. Com base nesses princípios, governantes 

propunham reinventar o governo, ou seja, instaurar uma nova forma de administrar o setor 

público americano (OSBORNE e GAEBLER, 1997).  

                                                

 

5 Segundo Santos e Cardoso (2005, p. 3), o termo accountability refere-se à responsabilização dos agentes 
políticos, dirigentes e servidores públicos pelo resultado de sua gestão perante os atores sociais aos quais prestam 
contas. 
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Na Nova Zelândia a reforma consistiu basicamente em medidas como privatização de 

empresas estatais, terceirização (ou delegação) de diversas atividades do Estado, substituição do 

controle dos processos pelo controle dos resultados, adoção de avaliação de desempenho e de 

sistemas de controle de gastos públicos (KETTL, 2001).   

Para Hood (1990 apud SEABRA, 2001), esse conjunto de idéias que dominou a agenda 

política da maioria dos países e visava fundamentalmente a transformação das burocracias do 

setor público, seria conhecido como Nova Administração Pública (New Public Management).  

No Brasil, o modelo que tomaria a forma da Nova Administração Pública encontra-se 

expresso no documento Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), 

formulado pelo extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (Mare), que 

previa mudanças nos arranjos inter e intraorganizacionais das instituições do aparelho estatal 

brasileiro, constituindo as bases da Reforma Administrativa de 1995, cujos conceitos serão 

apresentados na seção seguinte (SEABRA, 2001, p. 24).  

              

3.2 A reforma do Estado brasileiro de 1995  

Influenciado pelo movimento reformista do contexto mundial, o Estado brasileiro também 

ingressou na onda das reformas estatais.  

Em essência, esta onda consistia na reavaliação dos Estados nacionais sobre o papel do 

Estado na sociedade e sobre seu grau de intervenção na economia. No Brasil, este debate tornou-

se imperativo em virtude da amplitude das funções assumidas pelo Estado desenvolvimentista, 

caracterizado pela acentuada atuação na área produtiva, que culminou na crise estatal dos anos 

1990. 
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Para os formuladores desta reforma (BRASIL, 1998a), a crise do Estado consistia em três 

aspectos principais: tratava-se de uma crise fiscal, caracterizada pela perda do crédito por parte 

do Estado e da sua incapacidade de realizar poupança pública; uma crise do modo de intervenção 

do modelo de substituição de importações; e uma crise da forma de administrar, caracterizada 

pelas disfunções da burocracia pública.           

Assim, em resposta à crise do Estado nacional-desenvolvimentista, à crise fiscal e aos 

problemas gerados por uma burocracia rígida associada aos resquícios do patrimonialismo, a 

Reforma Administrativa de 1995 foi desenvolvida.  

Segundo Rezende (2004), esta reforma foi uma tentativa de solução, adotada pelo 

Executivo federal, para os baixos níveis de desempenho apresentados pela burocracia pública 

brasileira caracterizada pela relação ineficiente entre formulação e implementação de políticas 

públicas e por um crônico problema de gestão fiscal, durante a década de 1990. A expansão da 

máquina pública, sem a devida contrapartida em incremento de recursos e um adequado 

mecanismo de controle, levou o Governo brasileiro a buscar nessa política pública a melhoria da 

performance estatal.  

O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (Mare) foi a agência criada 

para formular e implementar esta política pública, cujos princípios e linhas de ação encontram-se 

expressas no documento Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, elaborado durante o 

primeiro Governo Fernando Henrique Cardoso (1995 

 

1998).      

Rezende (2004) apresenta uma visão ampliada desta reforma ao argumentar que tal 

política foi concebida para atuar simultaneamente em duas linhas de ação. A primeira delas 

compreendia ações necessárias para enfrentar o problema da crise fiscal do Estado brasileiro. Nos 

últimos anos, o setor público apresentou um crescimento vertiginoso, tanto em termos de função 

como em despesas públicas. O modelo de desenvolvimento por substituição de importações, 
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instaurado no país desde a era Vargas, resultou em intervenção excessiva do setor público na 

economia, gerando elevados gastos. Diante disso, era preciso rever as funções desempenhadas 

pelo Estado e os mecanismos de controle sobre os gastos públicos. Políticas de privatização, 

downsizing, e melhoria nos instrumentos internos de controle sobre as despesas públicas foram os 

meios utilizados nesta reforma.  A segunda linha de ação envolvia medidas voltadas para a 

implementação de uma nova matriz institucional. Nesse aspecto, o Plano Diretor previa a criação 

de organizações reguladas por desempenho, alterando o mecanismo de articulação entre 

implementação e formulação de políticas públicas. Para as funções de implementação, seriam 

instauradas as PBOs brasileiras 

 

as Organizações Sociais e as Agências Executivas 

 

que seriam 

controladas pelas agências formuladoras do Governo federal.  

Portanto, além de atacar o problema dos gastos públicos, esta reforma pretendia trazer 

para a administração estatal um novo padrão de gestão pública baseada em conceitos modernos 

de administração e eficiência, como descentralização, flexibilização e controle dos resultados, 

além de instaurar mecanismos de responsabilização (accountability) e de controle social 

(DINIZ, 2000; BRESSER PEREIRA, 2001a).       

Para os formuladores desta política (BRASIL, 1998c, p. 7), o propósito da reforma 

consistia em permitir que a administração pública se torne mais eficiente e ofereça ao cidadão 

mais serviços públicos com melhor qualidade . O alcance da eficiência dependia, dentre outras 

medidas, da descentralização de certas atividades desempenhadas pelo Estado, que poderiam ser 

melhor executadas por outras entidades públicas apoiados pelo Estado.  

De acordo com essa perspectiva, uma nova estrutura foi delineada para o aparelho do 

Estado, composta por quatro setores básicos (BRASIL, 1998b): 
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a) o núcleo estratégico responsável pela formulação das leis e das políticas públicas, 

compreendendo a cúpula do governo, ou seja, a Presidência, os Ministérios, os 

Tribunais Federais, o Ministério Público e o Legislativo;  

b) as atividades exclusivas do Estado que compreendem, conforme o próprio nome 

revela, atividades que apenas o Estado, com o uso do seu poder extroverso, poderia 

realizar. Neste nível encontram-se órgãos como Forças Armadas, polícia, órgãos 

arrecadadores, órgãos de regulamentação e entidades responsáveis por 

transferências de recursos; 

c) as atividades não-exclusivas que compreendem atividades de alta relevância à 

sociedade, como saúde, educação, cultura e pesquisa científica, mas que não 

requerem o uso do poder extroverso do Estado para exercê-las, por este motivo, 

também podem ser executadas por outros setores da sociedade (setor privado e setor 

público não-estatal)  com subsídios do Estado;  

d) por fim, as atividades exercidas pelas empresas estatais, de produção de bens e 

serviços, cujas características seguem a lógica de mercado.  

Com base nesta proposta, os setores do núcleo estratégico e das atividades exclusivas do 

Estado permaneceriam sob o domínio estatal. Sendo que as atividades exclusivas de Estado 

deveriam ser desempenhadas por agências executivas, que atuariam de acordo com um contrato 

firmado com a agência formuladora. Di Pietro (2000, p. 387), de forma precisa, define agência 

executiva como sendo a qualificação dada à autarquia ou fundação que celebre contrato de 

gestão com o órgão da Administração Direta a que se acha vinculada, para a melhoria da 

eficiência e redução dos custos .  

De acordo com o Plano Diretor Federal (BRASIL, 1995), ao núcleo estratégico cabia a 

formulação e a avaliação das políticas públicas, delegando sua implementação às instituições 
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descentralizadas da administração indireta, como as autarquias e fundações públicas qualificadas 

como agências executivas (PAULA, 2005). 

Em contrapartida, os serviços não-exclusivos do Estado, tanto poderiam ser prestados pela 

iniciativa privada, quanto por entidades do tipo organização social , qualificadas como tal 

através de um programa denominado publicização, no qual as organizações adquiririam caráter 

público, porém regidas por normas do direito privado, o que lhes proporcionariam maior 

autonomia administrativa, já que não precisariam seguir as rígidas normas da administração 

pública (cumprir a Lei de Licitações e Contratos na contratação de serviços, por exemplo). A 

definição jurídica de organização social apresentada por Di Pietro (2000, p. 404) expressa com 

clareza a natureza deste novo modelo de entidade:  

São pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por 
iniciativa de particulares, para desempenhar serviços sociais não-exclusivos do 
Estado, com incentivo e fiscalização pelo Poder Público, mediante vínculo 
jurídico instituído por meio do contrato de gestão.         

As organizações sociais encontram-se situadas em um setor que desponta como uma 

terceira via, fora da clássica dicotomia propriedade privada 

 

propriedade estatal: o setor 

público não-estatal. Isto significa dizer que tais organizações não são nem de propriedade estatal, 

porque não dependem do poder extroverso do Estado para a execução de suas atividades; 

tampouco são entidades privadas, pois recebem recursos e outros subsídios do Estado. Trata-se de 

um tipo de instituição não-estatal que celebra um contrato de gestão com o Poder Executivo, em 

que são definidas metas de desempenho avaliadas periodicamente, e tem participação no 

orçamento público. O controle de suas atividades é feito pelo Estado em conjunto com a 

sociedade, por meio dos conselhos de administração; por este motivo é considerado um espaço de 

articulação entre o Estado e a sociedade civil (BRASIL, 1998a). 
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Com os serviços não-exclusivos sendo executados por organizações do setor público não-

estatal, os formuladores desta política acreditavam que se obteria melhor qualidade e maior 

eficiência nos serviços públicos orientados para o cidadão-cliente , e realizados mediante 

controle social (BRASIL, 1998a).        

Quanto ao setor de produção de bens e serviços, a proposta da reforma consistia na 

transferência dessas atividades para o domínio do mercado, através de programas de privatização, 

partindo-se do pressuposto de que as empresas estatais se tornariam mais eficientes se 

controladas pelo mercado e administradas privadamente. Para regular os serviços transferidos ao 

setor privado, seriam criadas na estrutura do Estado agências reguladoras6, com o propósito de 

assegurar o pleno atendimento ao cidadão (PAULA, 2005). No Brasil, os programas de 

privatização foram iniciados em 1987, quando o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) 

privatizou dezesseis empresas controladas e inadimplentes com a referida instituição. A partir de 

1995, com o início do Governo Fernando Henrique Cardoso, os processos de privatização 

ganharam vitalidade (BRASIL, 2005b). O Programa Nacional de Desestatização (PND) foi 

reconhecido como um dos principais instrumentos da reforma do Estado, cujo objetivo consistia 

em modificar a atuação do Estado, através da transferência de certas atividades desenvolvidas 

pelo setor público à iniciativa privada, contribuindo, desta forma, para a redução da dívida 

pública, para a retomada dos investimentos nas atividades transferidas e para a concentração do 

Estado nas atividades consideradas prioritárias ao desenvolvimento nacional (BRASIL, 2005b).  

No período de 1996 

 

2000, um vultoso programa de privatização foi desencadeado no 

país, chegando a atingir o montante de 89,4 bilhões em receitas provenientes de privatizações, 

                                                

 

6 Como exemplos de agências reguladoras têm-se a Agência Nacional do Petróleo (ANP), instituída após o fim do 
monopólio da Petrobrás sobre este produto, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), sendo estas últimas criadas após a privatização dos serviços públicos de comunicações e 
de energia elétrica (PAULA, 2005).      
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contra 13,5 bilhões gerados na primeira metade da década (DONADONE, 2001). O alcance 

desses programas decorre, principalmente, do fim dos monopólios dos setores públicos na área de 

infra-estrutura e da decisão dos governos estaduais de realizar suas próprias privatizações 

(DONADONE, 2001). 

Baseada na proposta do Plano Diretor Federal (BRASIL, 1995), Paula (2005, p. 128-129) 

agrupa as atividades estatais em dois tipos principais: as atividades exclusivas, desempenhadas 

pelo núcleo estratégico, pelas agências executivas e pelas agências reguladoras; e as atividades 

não-exclusivas, que compreendem as atividades auxiliares ou de apoio e aquelas consideradas de 

caráter competitivo , desempenhadas por empresas privadas e por organizações sociais 

respectivamente (Quadro 1 (3)).       

 

Quadro 1 (3)  Estrutura proposta pela Reforma do Estado brasileiro de 1995 

            Fonte: Paula (2005, p. 129). 

   

Através dessas medidas, o papel do Estado brasileiro seria transformado, passando do 

antiquado Estado executor de serviços públicos, para o moderno Estado regulador e 

fomentador de políticas públicas 

 

um Estado que Bresser Pereira (1996) preferiu chamar de 
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social-liberal (em contraposição às críticas de que se tratava de um Estado neoliberal), que 

seria complementar ao mercado, e não seu substituto.  

Uma das peças fundamentais para implementação da reforma no setor público consistia na 

aprovação de uma emenda ao texto constitucional que modificasse o capítulo relativo à 

administração pública. A promulgação da Emenda Constitucional nº 19, em 1998, possibilitou 

alguns avanços nesse sentido. Nela estavam previstas alterações nas relações jurídicas dos 

servidores com a administração pública, mudanças nos princípios e normas que regem a 

administração, bem como a implementação de medidas de controle de despesas públicas e de 

custeio. Dentre as alterações implementadas por esta Emenda, pode-se destacar algumas delas 

(BRASIL, 1995; BRASIL, 1998b; BRASIL, 2005c): a flexibilização da estabilidade dos 

servidores públicos, permitindo a demissão em caso de insuficiência de desempenho e por 

excesso de pessoal; a inclusão do princípio da eficiência dentre os princípios constitucionais da 

administração pública; a limitação de remuneração e vantagens dos servidores públicos e dos 

membros dos Poderes; alterações nas competências tributárias e administrativas das esferas de 

Poder e de outros entes; a limitação de despesas com pessoal; dentre outras medidas.  

A Reforma Administrativa de 1995 além de promover o fortalecimento do núcleo 

estratégico do Estado e a reestruturação do aparato governamental, propunha também promover 

mudanças culturais e de gestão dentro das organizações públicas.  

No tocante à dimensão cultural, o objetivo consistia em tentar aniquilar definitivamente as 

práticas patrimonialistas vigentes nas organizações, e superar as amarras do modelo burocrático 

descrito por Weber, com a instauração de uma cultura gerencial no serviço público. Quanto à 

dimensão gestão, pretendia-se implementar técnicas gerenciais nas organizações por considerar 

que através delas, seria possível atingir a tão almejada eficiência na prestação de serviços 

públicos (BRESSER PEREIRA, 2001b). Este tipo de gestão, que parecia ser a solução à crise da 
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dimensão administrativa do Estado, foi denominado pelos formuladores desta política de 

Administração Pública Gerencial . 

Paula (2005, p. 130) ao analisar a proposta da Nova Administração Pública defendida por 

Bresser Pereira (2001b) destaca os objetivos principais deste novo modelo de gestão: 

a) aprimorar as decisões estratégicas do governo e da burocracia; 

b) garantir o contrato e a propriedade, promovendo um melhor funcionamento dos 

mercados; 

c) promover a autonomia e a capacitação gerencial do administrador público; 

d) garantir a democracia através da prestação de serviços públicos voltados para o 

cidadão-cliente , e socialmente controlados.    

A fim de alcançar os objetivos propostos, esse novo modelo deveria apresentar as 

seguintes características (PAULA, 2005): 

a) administração profissionalizada e autônoma;  

b) descentralização administrativa e competição entre as unidades; 

c) racionalização dos recursos; 

d) controle dos resultados com base em indicadores de desempenho bem definidos; 

e) ênfase nas práticas inspiradas no setor privado.   

Sob o discurso do alcance da eficiência, da satisfação do cidadão-cliente , dos ajustes do 

aparelho estatal e da construção de um Estado moderno, este modelo de reforma administrativa 

replicou em diversos estados da federação, desembarcando em Pernambuco, em 1999, com a 

equipe do Governo Jarbas Vasconcelos.       
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4  Quadro institucional   

Por reconhecer a influência do fator contexto no desenrolar do caso, este capítulo 

pretende apresentar o panorama da situação do Estado de Pernambuco que motivou a elaboração 

de uma proposta de Governo pautada fundamentalmente no discurso de mudança e 

desenvolvimento, onde constam os primórdios das idéias de reestruturação do aparelho estatal 

pernambucano, que veio culminar na Reforma Administrativa do Estado implementada pelo 

grupo político que assumiu o poder em 1999.         

4.1 Um panorama da situação do Estado de Pernambuco 

O Estado de Pernambuco, como outros estados da federação, deparou-se com um quadro 

de graves dificuldades econômico-financeiras durante a década de 1990. A reduzida capacidade 

de arrecadação, em função do baixo crescimento da economia pernambucana e problemas de 

evasão fiscal, decorrentes do reduzido poder de fiscalização do Estado; contrastava com a 

crescente demanda da sociedade por bens públicos, diante dos problemas sociais recorrentes.  

A situação econômica do Estado de Pernambuco pode ser demonstrada a partir de alguns 

indicadores. A evolução do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, índice que representa a soma 

de toda a produção econômica de uma região, no período de 1990 

 

1996, indica o reduzido 

crescimento da economia local.  Enquanto as economias do Brasil e da região Nordeste cresciam 
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em torno de 2,8% e 2,4% respectivamente, o crescimento médio da economia pernambucana foi 

de apenas 1,8%, portanto abaixo das médias nacional e regional (PERNAMBUCO, 2005j). No 

entanto, a baixa performance econômica de Pernambuco não se replicava em outros estados da 

região, como os casos do Ceará (3,5%) e da Bahia (2,3%) que apresentaram índices maiores de 

crescimento econômico (PERNAMBUCO, 2005j).  

Quanto ao aspecto social, os números também são desfavoráveis. A qualidade de vida da 

população pernambucana, segundo o Índice de Renda Média (PIB per capita), ocupava, em 1998, 

a quarta posição no ranking dos estados da região Nordeste, no patamar de R$ 2,7 mil/hab/ano, 

muito abaixo da média brasileira de aproximadamente R$ 4,8 mil/hab/ano, embora estivesse um 

pouco acima da média regional (IBGE-SUDENE; Contas regionais apud PERNAMBUCO JÁ, 

[1998], p. 11). A precária situação social da população do estado, neste período, também pode ser 

constatada com base nos seguintes dados: 30% da população com quinze anos de idade ou mais 

era analfabeta (IBGE; SUDENE, 1995 apud PERNAMBUCO JÁ, [1998]); a taxa de mortalidade 

infantil estava em torno de 65 para mil nascidos vivos (SUDENE, 1994 apud PERNAMBUCO 

JÁ, [1998]); 37% das residências das áreas urbanas não dispunham de água encanada e 87% não 

possuíam rede de esgoto, nem fossa séptica (COMPESA, 1998 apud PERNAMBUCO JÁ, 

[1998]). E, ainda, o índice de desemprego aberto, segundo a Pesquisa Mensal de Emprego 

(PME/IBGE) do mês de março de 1998 era de 8,76% na região da Grande Recife, que 

correspondia a maior taxa já registrada pelo IBGE neste mês dos últimos quinze anos (IBGE, 

1998 apud PERNAMBUCO JÁ, [1998]).   

Associado a tais fatores estava o quadro de escassez de recursos públicos para a 

manutenção da máquina estatal. No ano de 1998, a Receita Corrente Líquida não era suficiente 

para suprir o total da despesa do Estado, incluindo folha de pessoal, custeio, gastos com a dívida 

pública e, ainda, ações de investimentos do Governo. O resultado de tal equação se resumia em 
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um déficit na conta do Estado no patamar de 27,19%, como pode ser verificado no Quadro 2 (4) 

(PERNAMBUCO,1999b):  

            

 

Gastos Públicos 
Comprometimento da 

Receita Corrente Líquida 
Pessoal 
Custeio 

Investimentos 
Serviço da dívida 

Total 

70,40% 
28,54% 
2,78% 
25,54% 

127,19% 

   

                   Quadro 2 (4)  Percentual dos gastos públicos em relação à 
        Receita Corrente Líquida do Estado de Pernambuco 

         Fonte: Pernambuco (1999b, p. 6).  

Para agravar ainda mais a situação, medidas do Governo Federal reduziram as 

transferências automáticas de recursos para os estados-membros. Com a instituição do Fundo de 

Estabilização Fiscal (FEF) e a não-incidência de ICMS sobre produtos exportados, definida pela 

Lei Kandir, o Tesouro Estadual deixou de receber cerca de 5% da Receita Corrente Líquida, no 

ano de 1998 (PERNAMBUCO, 2000a). Portanto, o quadro financeiro estadual era realmente 

alarmante.   

Diante desta situação de falência, era preciso empreender ações voltadas para a redução 

dos gastos públicos de modo a torná-los, no mínimo, compatíveis com as receitas arrecadadas.  

Também era imperativo modificar a forma de aplicação destes recursos, destinando parcela 

substancialmente maior para investimentos públicos. Pois, ao comparar as despesas de pessoal, os 

dispêndios com a dívida estadual e as despesas de investimentos, com a Receita Corrente 

Líquida, durante o período 1995-1998, é possível constatar a incapacidade do Governo em 

realizar investimentos e, conseqüentemente, gerar bens públicos demandados pela sociedade. Em 
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outros termos, não havia dinheiro suficiente para o Estado investir em obras e melhoria de 

serviços públicos necessários ao desenvolvimento do Estado e ao atendimento da população. 

Observando a Figura 1 (4), fica nítida a discrepância entre o percentual gasto com folha de 

pessoal e aquele destinado a investimentos (PERNAMBUCO, 2000a).   

 

Figura 1 (4)  Participação de pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, 
           amortização da dívida e investimentos na Receita Corrente Líquida do Estado   

Fonte: Pernambuco (2000a, p. 12).  

A escassez de investimento público, em função do quadro deficitário do Estado, resultou 

em baixo nível de crescimento econômico e problemas na área social. Diante desta realidade, os 

opositores do Governo Arraes (1995 

 

1998) motivados pelo anseio de reverter este quadro e 

retomar o desenvolvimento, produziram uma proposta de trabalho baseada na promessa de 

mudança. 
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4.2 Pernambuco Já : a reforma do Estado presente em um 

Programa de Governo  

Com a proximidade do processo eleitoral, grupos políticos que disputariam o poder nas 

eleições de 1998, reuniam-se em torno da elaboração de propostas de Governo que fossem 

capazes de conquistar parcela da sociedade sob o argumento de reverter o quadro econômico e 

social apresentado pelo Estado de Pernambuco.  

Como resultado deste esforço, surge a proposta do Movimento Pernambuco Já com o 

intuito de expressar os anseios de um grupo de pessoas7 mobilizadas em torno de um ideal de 

mudança para Pernambuco, diante de uma situação marcada por baixos índices de crescimento 

econômico e graves problemas sociais.  

Fundamentado em indicadores econômicos e sociais que alertavam para a real situação do 

Estado, este grupo político propunha trabalhar em prol de um Governo que objetivava a 

retomada de um processo de desenvolvimento econômico do Estado voltado para o emprego, 

para a segurança e para a melhoria da qualidade de vida do povo pernambucano 

(PERNAMBUCO JÁ, [1998], p. 22). Para tal, o primeiro passo seria a mudança radical na forma 

como Pernambuco estava sendo governado (PERNAMBUCO JÁ, [1998], p. 21).     

Esta mudança implicaria na implementação de um novo modelo de gestão e de ações 

governamentais guiadas por três diretrizes gerais (PERNAMBUCO JÁ, [1998], p. 22): 

a) a preparação do Estado para um novo padrão de desenvolvimento social, com 

investimentos nas áreas de recursos humanos, infra-estrutura, informação, cultura, ciência 

e tecnologia; 

                                                

 

7 O Movimento Pernambuco Já era composto por cerca de quinhentas pessoas, entre técnicos de diversas áreas, 
artistas, empresários, professores e intelectuais, que se reuniam para debater questões de interesse do Estado e para 
propor ações ao novo Governo (PERNAMBUCO JÁ, [1998], p. 1).     
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b) o desenvolvimento de políticas sociais voltadas para geração de emprego e renda, 

como condição para o resgate da cidadania;   

c) a promoção de mecanismos de descentralização e de democracia participativa na 

gestão do Estado, com a inclusão de municípios e da sociedade nas decisões do Governo, 

e no controle e avaliação de suas ações.     

Com base em tais diretrizes, linhas de ação foram traçadas para os mais diversos setores 

do Estado, como infra-estrutura, educação, emprego, habitação, segurança pública, gestão 

pública, e outros. 

Dentre elas, deve-se destacar a linha de ação 15, onde estão expressas as concepções do 

novo Governo no tocante à forma de atuação e gestão do Estado.   

Já no início desta proposta, os significados dos termos reforma estrutural e modernização 

do Estado

 

são enfatizados, associando-os ao conceito de redimensionamento do papel do Estado 

na sociedade. Segundo o seu teor, a adequada reestruturação do Estado consistia na mudança do 

foco de suas ações, tornando-se [...] menos executor, menos prestador de serviços, deixando de 

ser responsável único e direto pelo desenvolvimento econômico e social e mantendo suas funções 

de coordenador, regulador, promotor e provedor dos bens e serviços públicos (PERNAMBUCO 

JÁ, [1998], p. 107). 

Tal proposta previa ainda a instituição de uma gestão pública moderna e participativa no 

âmbito governamental através de duas ações principais: a mudança de uma administração 

pública burocrática, rígida e ineficiente para uma administração pública gerencial, flexível e 

eficiente , voltada para o atendimento do cidadão; e a criação de espaços institucionais capazes 

de propiciar o controle social e a audiência dos diversos setores da sociedade (PERNAMBUCO 

JÁ, [1998], p. 107). Portanto, é possível perceber que as concepções sobre a nova relação Estado 

 

sociedade e o novo modelo de administração pública, considerados apropriados a um ambiente 
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democrático por este grupo político, estavam presentes desde o período da formulação de suas 

políticas, e culminou na reforma administrativa instituída pelo novo Governo (1999 

 
2002).  

A expressiva vitória deste grupo político nas eleições de 19988, sugere que tais propostas 

foram convincentes a ponto de conquistar grande parcela da população possivelmente insatisfeita 

com a incapacidade do Governo em atender suas demandas, em função do quadro deficitário do 

Estado.    

4.3 A Onda 9 de reforma chega a Pernambuco 

Com a vitória do grupo político liderado pelo então candidato Jarbas Vasconcelos e a 

devida constatação da situação financeira do Estado de Pernambuco, durante o período de 

transição, tornou-se possível a propagação das concepções sobre o moderno Estado indutor e a 

Administração Pública Gerencial, manifestadas previamente em seu Programa de Governo, no 

âmbito estatal.  

Parecia ser mesmo inevitável a realização de medidas reformistas em virtude do estado de 

crise em que se encontrava o Estado naquele período. Salários de servidores atrasados, o Estado 

inscrito na lista de inadimplentes do Banco Central por descumprimento de cláusula contratual e, 

ainda, uma dívida a vencer no primeiro dia de Governo da ordem de seiscentos e oitenta e cinco 

milhões de reais (incluindo a folha de pagamento dos salários de dezembro/1998), 

                                                

 

8 O candidato Jarbas Vasconcelos disputou a eleição de 1998 com o então Governador do Estado Miguel Arraes, 
saindo vitorioso, em primeiro turno, com 64,14% dos votos válidos, contra 26,38% do referido Governador. Este 
percentual correspondeu a um milhão e cem mil votos a frente do seu adversário político (TSE apud FITTIPALDI, 
2002).      
9 O título desta seção refere-se ao termo onda global utilizado por Kettl (2001, primeira edição em 1998) para 
expressar a impressionante difusão das idéias da reforma no setor público em diversos países, durante as décadas de 
80 e 90, tornando-se quase um fenômeno universal. 
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correspondente a 3,4 vezes a receita corrente líquida (PERNAMBUCO, 1999b). Portanto, era 

preciso fazer algo para reverter este quadro e conseguir governar.  

Sendo assim, durante o período de transição, o candidato eleito confirmou sua intenção de 

empreender reforma. Neste período, técnicos da equipe do Governo acompanhavam as tendências 

das políticas nacional e internacional. O relato do então Secretário Executivo da Comissão de 

Reforma do Estado, Sr. Hélio Oliveira,  confirma o alinhamento de Pernambuco com a agenda 

política nacional:  

Nós já vínhamos acompanhando a evolução no cenário nacional, do 
desempenho do Governo Fernando Henrique, algumas premissas que estavam 
sendo implementadas a nível nacional, poderiam ser trazidas para o cenário 
estadual, e foi isso que fizemos (Sr. Hélio Oliveira, entrevista, 13/10/2005).   

Em âmbito nacional, os documentos elaborados pelo extinto Ministério da Administração 

e Reforma do Estado (Mare), órgão responsável pela elaboração e implementação da política de 

reforma do Governo Federal, como o Plano Diretor da Reforma do Estado Federal em conjunto 

com os denominados Cadernos Mare , cujas idéias eram capitaneadas pelo então Ministro Luiz 

Carlos Bresser Pereira, serviu como fonte de inspiração para a definição das políticas em 

Pernambuco. Além desses documentos, a Emenda Constitucional nº 19, aprovada em junho de 

1998, cujo teor consistia na reformulação do funcionamento da burocracia pública federal, 

também foi objeto de estudo deste grupo político ainda no período de transição, conforme 

relatado pelos próprios formuladores:  

Sr. Joaquim Castro: A emenda 19 é a emenda da reforma administrativa que as 
bases foram lançadas em 95, com Bresser Pereira, isso levou de 95 a 98. 
Sr. Acácio Carvalho: A gente estudava os Cadernos do Mare nessa época.  
Sr. Joaquim Castro: Os cadernos Mare ainda estão por aí... 
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Sr. Acácio Carvalho: Toda semana tinha que ler a lição de casa [os Cadernos 
Mare] para poder debater na semana seguinte. (Sr. Joaquim Castro, Sr. Acácio 
de Carvalho, entrevista, 01/11/2005).   

As políticas internacionais também influenciaram sobremaneira a agenda sobre reforma 

do Estado instaurada em Pernambuco. A participação nos encontros do Centro Latino-americano 

de Administração para o Desenvolvimento (CLAD)10, no decorrer do mandato, por membros da 

equipe do governo foi uma das formas encontradas para sintonizar o Estado com a agenda 

política do contexto mundial, conforme relatou o membro da equipe da Reforma do Estado, Sr. 

Joaquim Castro: [a partir de 2000] começamos a ir ao CLAD, então a gente viu o que também 

estava acontecendo no mundo, que não era só no Brasil .   

Além disso, visitas de técnicos renomados do contexto nacional, que compunham a 

equipe do Ministro Bresser Pereira, foram realizadas em Pernambuco, com o intuito de difundir o 

conhecimento sobre reforma do Estado, através de seminários ou de cursos na Escola de 

Governo11, conforme relato do então Secretário Adjunto de Administração e Reforma do Estado, 

que também exerceu o cargo de Secretário da Comissão de Controle das Estatais (CEST), Sr. 

Joaquim Castro:  

Outro passo que nós demos foi trazer a equipe do Bresser. Basicamente, nós 
trouxemos todos eles aqui: Caio Marini, Humberto Martins, Cláudia Costin, 
mais de uma vez. Porque cada um desses era especialista em um determinado 
segmento. Esse pessoal veio aqui, ou na forma de seminários, ou nos nossos 
cursos da Escola de Governo. Eles participaram (Sr. Joaquim Castro, entrevista, 
01/11/2005).  

                                                

 

10 CLAD é um organismo internacional de caráter inter-governamental, integrado por vinte e cinco países da 
América Latina, Caribe e Península Ibérica, criado com o objetivo de promover a cooperação técnica e a formação 
de funcionários, bem como a reflexão, o debate e o intercâmbio de experiências e investigação sobre reforma do 
Estado e modernização da administração pública (INSTITUTO PÓLIS, 2005).  
11 A Escola de Governo foi criada em 2001 pelo Governo de Pernambuco com o principal objetivo de consolidar o 
novo modelo de gestão a ser adotado no Estado (PERNAMBUCO, 2005h).  
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Segundo os reformadores, tal conhecimento não poderia ficar restrito à equipe da 

Reforma, era preciso disseminar as novas tendências da administração pública por toda 

burocracia estatal.     

Fundamentado em tais idéias, o Secretário de Administração e Reforma do Estado, Prof. 

Maurício Romão, anunciava na imprensa local a criação de uma nova estrutura para o Estado 

baseada na premissa de que era preciso reduzir a atividade de execução dos serviços públicos, 

próprias dos chamados Estados leviatãs 12, para se concentrar em funções de promoção do 

desenvolvimento regional. Com esta medida, nas palavras do referido Secretário, Pernambuco 

entraria em sintonia com o que há de mais moderno em perspectivas globais de atuação do 

Estado na economia; [pois] o modelo anterior, da forte presença do Estado, assistencialista, está 

desmoronando no mundo todo (ROMÃO, 14/12/1998, p. A5). Um Estado moderno e eficiente, 

edificado em bases estruturais reduzidas, era o que se almejava para Pernambuco, conforme 

relato do então Secretário Executivo da Comissão da Reforma do Estado, um dos reformadores 

pernambucanos, Sr. Hélio Oliveira:  

Então nossa missão era modernizar o Estado. Trazer para Pernambuco 
processos de desburocratização da máquina pública, de redução do tamanho da 
máquina pública, de publicização de algumas atividades, da retirada do Estado 
de uma série de atividades que estava ali, ainda presa ao Estado (Sr. Hélio 
Oliveira, entrevista, 13/10/2005).    

Corroborando a conclusão de Fittipaldi (2002), é possível notar que os formuladores das 

políticas públicas de Pernambuco encontraram nos conceitos da Nova Administração Pública as 

                                                

 

12 O termo Estado leviatã faz referência à obra de Thomas Hobbes, Leviatã (1651), considerada um marco na 
área de Ciência Política, que trata da necessidade da presença de um Estado absoluto na sociedade inglesa daquele 
período (BRASIL, 2005d). A menção neste texto toma o significado de um Estado provedor de todas as 
necessidades e tutelador da sociedade o qual deve ser superado, na concepção dos reformadores de Pernambuco 
(PERNAMBUCO, 2003, p. 9).    
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bases teóricas necessárias para a construção de uma nova estrutura para o Estado, e no modelo 

Mare, os instrumentos operacionais para torná-la efetiva na máquina estatal. 

Baseado nessas premissas e com o objetivo imediato de recuperar o equilíbrio das contas 

públicas, o novo Governo (1999-2002) priorizou ações de contenção de gastos públicos e de 

criação de uma estrutura legal e institucional adequada a um novo modelo de Estado. Nesse 

sentido, logo após sua posse, o Governador Jarbas Vasconcelos (1999-2002) adotou suas 

primeiras medidas, dentre as quais destacam: a redução em 30% das despesas de custeio13; a 

proibição da realização de concursos públicos por período de um ano14; a redução no número de 

Secretarias de Estado; a centralização das folhas de pagamento das entidades estatais15 e das 

licitações16 na Secretaria de Administração do Estado; revisão dos contratos de prestação de 

serviços terceirizados17; a criação de uma comissão da Secretaria de Fazenda encarregada de 

promover auditoria sobre a procedência e legalidade de dívidas com fornecedores e prestadores 

de serviços; e, posteriormente, o corte de cerca de dois mil cargos comissionados e funções 

gratificadas (PERNAMBUCO, 2005c; REFORMA, 05/01/99). 

Dando continuidade as suas ações, o Governo encaminha, em janeiro de 1999, à 

Assembléia Legislativa do Estado, o projeto de lei nº 865/99 cujo teor consistia na primeira etapa 

da Reforma Administrativa estadual. A apreciação do referido projeto pelos parlamentares foi 

marcada por reações adversas tanto da oposição quanto da bancada do Governo. Impopularidade 

e falta de clareza, de forma geral, foram as principais críticas a este projeto, segundo matéria 

publicada em um jornal local (GOVERNO, 10/01/99). Dentre os pontos mais polêmicos estava o 

artigo 9º., o qual autorizava o Poder Executivo a promover mudanças institucionais em diversos 

                                                

 

13 Medida estabelecida pelo Decreto nº 21.261, de 01.01.99 (PERNAMBUCO, 2005g). 
14 Medida estabelecida pelo Decreto nº 21.259, de 01.01.99 (PERNAMBUCO, 2005e). 
15 Medida estabelecida pelo Decreto nº 21.258, de 01.01.99 (PERNAMBUCO, 2005d). 
16 Medida estabelecida pelo Decreto nº 21.260, de 01.01.99 (PERNAMBUCO, 2005f). 
17 Medida estabelecida pelo Decreto nº 21.261, de 01.01.99 (PERNAMBUCO, 2005g).  



   
62

 
órgãos estatais, através de um amplo Programa de Desestatização, também a ser instituído por 

este dispositivo legal. Dentre as opções de mudanças estavam a privatização, a extinção, a fusão, 

a cisão, a transformação, a concessão ou ainda a implementação de um contrato de gestão entre o 

Estado e setores da sociedade civil. Deve-se ressaltar que, exatamente neste ponto, consistia a 

grande discussão da matéria, pois os parlamentares da oposição reclamavam que a aprovação 

deste artigo representava um cheque em branco ao Governo, já que ele permitia que este 

decidisse o destino de vários órgãos, sem definir a priori o que seria feito com cada um deles, e 

sem ter o compromisso de enviar projetos específicos para a Assembléia Legislativa do Estado 

(ASSEMBLÉIA, 20/01/99, p. 5). 

Como se podia prever, a aprovação desta matéria não ocorreu de forma fácil. Os 

opositores do Governo mobilizaram servidores e estudantes que lotaram as galerias do Plenário e 

fizeram manifestações; além disso, Deputados da oposição solicitaram pedido de votação secreta 

na tentativa de impedir a aprovação da referida matéria. Apesar disso, o Governo conseguiu 

conquistar a maioria dos votos dos parlamentares e aprovar o projeto que resultou na Lei nº 

11.629/99, onde consta o controverso artigo 9º, cujo teor permaneceu intacto:  

Art. 9º. 

 

Fica o Poder Executivo autorizado a promover a privatização, 
contrato de gestão, extinção, fusão, cisão, transformação ou alienação onerosa 
das seguintes empresas, equipamentos públicos, e sociedades de economia 
mista que atualmente integram a estrutura administrativa do Estado e de 
concessão ou permissão dos serviços públicos que lhe são cometidos: Cohab, 
Emater, Cepe, Fisepe, Lafepe, Compesa, Suape, Ceagepe, Perpart, Terminais 
Rodoviários e Centro de Convenções (PERNAMBUCO, 2004, grifos nossos).  

Tal dispositivo legal desencadeou o processo de reestruturação dos órgãos do Estado, 

incluídos no Programa de Desestatização, um dos principais componentes do projeto de Reforma 

Administrativa de Pernambuco.   
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4.4 A Reforma Administrativa de Pernambuco   

Com a instauração do Programa Estadual de Desestatização, Pernambuco adere às 

políticas de modernização do aparelho estatal e às novas tendências do papel do Estado, vigentes 

no contexto mundial e brasileiro. Tal programa tinha como principal objetivo atenuar a presença 

do Estado no setor de produção de serviços públicos, e atrair investimentos privados para o 

desenvolvimento da infra-estrutura de serviços essenciais. E, ainda, contribuir para a 

reestruturação das finanças públicas estaduais (PERNAMBUCO, 2000a).  

Estes foram os primeiros passos em direção a um amplo programa de reforma estatal 

instaurado pelo Governo Jarbas Vasconcelos (1999  2002). Para coordenar tal política pública, o 

Governo instaurou a Comissão Diretora da Reforma do Estado (CDRE), através do Decreto nº 

21.287/99, composta por membros da alta cúpula do Governo, sendo eles: o Vice-governador do 

Estado, que a preside; o Secretário de Administração e Reforma do Estado, que exerce a função 

de vice-presidente; o Secretário de Fazenda; o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento 

Social; o Secretário Extraordinário de Coordenação; e, ainda, o Procurador Geral do Estado. A 

referida comissão tinha como atribuição, definir e promover ações necessárias à reforma do 

Estado e à modernização das entidades estatais, incluindo a identificação da necessidade de 

contratação de uma consultoria externa para o Programa de Desestatização, promovendo a 

coordenação, a fiscalização e o controle de sua atuação (PERNAMBUCO, 2005a). Além disso, a 

ela competia decidir sobre o modelo institucional mais apropriado para as entidades submetidas 

ao Programa de Desestatização (PERNAMBUCO, 2005a). Esta Comissão contava com apoio de 

duas outras comissões que funcionaram como suporte técnico operacional à Diretoria, sendo 

elas: a Comissão de Reforma do Estado (CRE) e a Comissão de Controle das Estatais (CEST) 

(PERNAMBUCO, 2005a).  
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Seguindo os moldes do Governo federal, os reformadores de Pernambuco elaboraram o 

Plano Diretor da Reforma estadual, no qual está expresso o arcabouço teórico e as linhas de ação 

da reforma estatal. De acordo com seu teor, a principal razão para a realização desta política 

pública consistia na retomada da capacidade do Governo de promover políticas públicas 

(governança), naquele momento comprometida em virtude da situação caótica das finanças 

estaduais, que impedia a aplicação de um percentual maior de recursos em investimentos 

públicos para a realização de programas de governo (PERNAMBUCO, 2000a). Para isso, 

segundo os reformadores, era preciso que o Estado assumisse sua nova posição de Gestor de 

Políticas Públicas e Indutor do desenvolvimento econômico e social , objetivo central da 

reforma que norteou todas as ações relativas às mudanças do aparelho estatal pernambucano 

(PERNAMBUCO, 2000a, p. 15, 18).   

Neste sentido, ações reformistas foram delineadas pela referida Comissão Diretora, 

guiadas por três objetivos principais (PERNAMBUCO, 2000a): 

a) realizar o ajuste fiscal, a fim de alcançar o equilíbrio entre receita e despesa; 

b) adotar um novo modelo de gestão com práticas gerenciais inspiradas na administração 

de empresas, voltadas para a eficiência, a produtividade, e para o cidadão-cliente ; 

c) e mudar a forma de intervenção do Estado na economia, através da alteração de seu 

foco de atuação e da implantação de uma nova estrutura no Estado, que vai além da 

dicotomia público x privado, através da instituição do setor público não-estatal. 

Esta nova estrutura organizacional, através da qual o Governo de Pernambuco (1999 

 

2002) pretendia reformar sua burocracia pública, consistia essencialmente na distinção das 

atividades do Estado em exclusivas e não-exclusivas, em função da sua natureza, em sintonia 

com o modelo adotado em nível federal, comentado no Capítulo 3, conforme apresentado a 

seguir na Figura 2 (4). De acordo com este modelo, as atividades exclusivas do Estado, que 
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compreendem as atividades próprias do nível estratégico do Governo e as atividades que somente 

o Estado pode realizar porque demanda o uso do seu poder extroverso, ficariam a cargo das 

agências governamentais: executivas ou reguladoras. E as atividades não-exclusivas, seriam 

delegadas para outras instituições, através do Programa de Desestatização, com a formação de 

redes entre o Governo, a sociedade e o mercado; objetivando maior eficiência, controle e 

participação da sociedade. Com este novo desenho institucional, pretendia-se criar um Estado 

forte no tocante à formulação e condução de políticas e estratégias públicas, transferindo, ao 

máximo, a prestação dos serviços públicos para outros setores da sociedade. Para os 

reformadores, este era o modelo adequado de Estado,  

consoante às visões contemporâneas de um estado necessário, baseado na 
eficiência, eficácia e efetividade, socialmente justo e externamente controlado, 
capaz de superar a visão arcaica, mas ainda presente, de um estado clientelista e 
burocrático, por uma visão de gestão pública orientada para resultados 
socialmente desejados e controlados (PERNAMBUCO, 2000a, p. 22).   

Este trecho foi retirado do Plano Diretor da Reforma do Estado de Pernambuco e demonstra a 

sintonia das idéias da reforma local com os preceitos da reforma idealizada pelo extinto 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (Mare), conforme reconhecido pelos 

próprios policy makers pernambucanos no referido texto.        
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Figura 2 (4) 

 

Desenho institucional proposto pela Reforma Administrativa de 
Pernambuco. 
          

  Fonte: Pernambuco (2000a, p. 25).  

De acordo com o novo modelo, certas atividades produtivas de bens e serviços que até 

então eram realizadas diretamente pelo Governo de Pernambuco, por meio de organizações que 

integravam sua estrutura administrativa, seriam transferidas para outros setores da sociedade. 

Deve-se destacar as atividades abastecimento agrícola e armazéns gerais , segmentos de 

atuação da CEAGEPE, classificadas respectivamente como atividade não-exclusiva e serviços 

próprios para o mercado; e a atividade incentivo ao turismo , função da EMPETUR da qual o 

Centro de Convenções constitui sua principal unidade organizacional, também definida como 

serviço apropriado para o mercado. Por este motivo, tais organizações integravam a lista do 



   
67

 
polêmico artigo 9º, da Lei nº 11.629/99, sendo selecionadas para passarem pelo processo de 

desestatização.   

Com isso, a nova estrutura organizacional permitia o Governo retirar do orçamento 

público um número significativo de entidades, capaz de captar seus próprios recursos através de 

um novo formato institucional, desonerando o Estado de seus custos e, nos casos de privatização, 

contribuindo sobremaneira para revitalização das finanças públicas (FITTIPALDI, 2002). 

Em síntese, a Reforma do Estado de Pernambuco estava fundamentada em quatro 

programas principais e suas respectivas ações: 

a) Programa de Ajuste Fiscal; 

b) Programa de Desestatização; 

c) Programa de Modernização Administrativa; 

d) Programa de Valorização do Servidor.  

De acordo com o Plano Diretor Estadual (PERNAMBUCO, 2000a), o Programa de Ajuste 

Fiscal compreende ações voltadas para o equilíbrio das finanças públicas, por meio de medidas 

direcionadas ao incremento da arrecadação e à redução dos gastos públicos. Por sua vez, o 

Programa de Desestatização, conforme explicitado anteriormente, consiste principalmente em 

ações que visam a transferência de órgãos de propriedade estatal para outras esferas da sociedade 

(setor privado ou setor público não-estatal). Enquanto que o Programa de Modernização 

Administrativa envolve ações voltadas para reestruturação do aparelho burocrático e para as 

mudanças nas organizações e nos processos de trabalho, implantando instrumentos de controle e 

avaliação de resultados, necessários à nova cultura gerencial pretendida para a administração 

pública estatal. E, por fim, o Programa de Valorização do Servidor que consiste na adequação do 

perfil do servidor público aos preceitos da Administração Pública Gerencial, além de 
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compreender ações voltadas para sua profissionalização, e medidas de reformulação da 

previdência pública estadual.      

De acordo com Fittipaldi (2002), os quatro programas basiladores da reforma de 

Pernambuco constituíam ações que, se agrupadas, resultariam em duas políticas básicas de 

recuperação do desempenho estatal. A primeira refere-se à política voltada para a melhoria do 

desempenho financeiro do Estado. E a segunda, estaria voltada para o eficiente funcionamento do 

serviço público. Conclui-se, portanto, que os objetivos ajuste fiscal e mudança institucional , 

característicos das reformas estatais da década de 1990 (REZENDE, 2004), encontravam-se 

presentes na Reforma Administrativa de Pernambuco, especialmente no Programa de 

Desestatização. Tal fato pode ser verificado nos Quadros 3 (4) e 4 (4), onde constam as principais 

medidas adotadas pela referida reforma.                          
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Dispositivo legal Temática 

Decreto nº 21.258 
01/01/99 

Centraliza as folhas de pagamento das entidades 
dependentes do Tesouro Estadual, na Secretaria de 
Administração e Reforma do Estado. 

 

Decreto nº 21.259 
01/01/99 

Proíbe a realização de concurso público pelo período 
de um ano, no âmbito da administração direta, das 
autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista.   

 

Decreto nº 21.260 
01/01/99 

Determina medidas de controle na Administração 
Pública Estadual, tais como: institui o Sistema de 
controle de uso de veículos, Sistema de controle de 
ligações telefônicas, Sistema de controle de máquinas 
xerográficas; determina a centralização dos certames 
licitatórios, nas modalidades tomada de preço e 
concorrência, na SARE, quando a finalidade for a 
contratação por órgãos da Administração direta.        

Decreto nº 21.261 
01/01/99 

Determina medidas de contenção de despesas, tais 
como: veda concessão de benefícios como apoio 
financeiro para participação em congressos, bolsas de 
estudo, horas extras por serviços extraordinários; 
determina o corte de 30% na despesa de material de 
consumo de escritório, assinaturas de jornais, 
revistas, diários oficias e periódicos, em relação ao 
valor médio mensal referente ao exercício de 1998.  

Decreto nº 21.262 
01/01/99 

Estabelece a obrigatoriedade de parecer do Conselho 
Superior de Política de Pessoal sobre a repercussão 
financeira de proposições legislativas que disponham 
sobre remuneração dos servidores públicos.  

Decreto nº 21.315 
08/03/99 

Estabelece condições e procedimentos para a 
negociação de acordos coletivos de trabalho dos 
empregados das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, da Administração Pública Estadual, 
com prévia manifestação formal do Conselho 
Superior de Política de Pessoal e da Comissão de 
Controle das Estatais.   

Decreto nº 21.322 
12/03/99 

Determina a cessão de empregados, integrantes da 
Administração Indireta do Estado, para qualquer 
outro ente estatal, somente poderá ocorrer mediante 
celebração de convênio específico em que fique 
assegurado à empresa cedente, o ressarcimento dos 
salários e encargos pertinentes aos empregados 
cedidos.   

Lei Complementar nº 23 
21/05/99 

Fixa o teto para remuneração dos servidores civis e 
militares, ativos e inativos e pensionistas em R$ 
7.000,00 (sete mil reais).  

Lei Complementar nº 25 
14/10/99 

Institui o Programa de Demissão Voluntária (PEDV) 
para os servidores da Administração Direta e 
Indireta.  

 

Quadro 3 (4)  Principais medidas da política de ajuste fiscal da Reforma Administrativa  
de Pernambuco, no período de 1999 

 

2000.  

Fontes: Pernambuco (2005c); Pernambuco (2005i); Fittipaldi (2002). 
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Dispositivo legal Temática 

Lei nº 11.629 
28/01/99 

Estabelece nova estrutura organizacional do Poder 
Executivo, cria e extingue cargos. Cria o Programa de 
Desestatização.  

 

Decreto n.º 21.287 
05/02/99  

Institui no âmbito da Governadoria, a Comissão Diretora 
da Reforma do Estado, órgão gestor do Programa 
Estadual de Desestatização e de Modernização e 
Controle das Entidades Estatais, e estabelece que terá a 
Comissão de Reforma do Estado como unidade de 
suporte técnico-operacional.     

Lei n.º 11.741 
11/01/00 

Dispõe sobre a ampliação da autonomia gerencial, 
orçamentária e financeira e da qualificação como 
Agência Executiva, de órgãos e entidades da 
Administração Indireta.   

Lei n.º 11.742 
14/01/00  

Cria a Agência Estadual de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados do Estado de Pernambuco (ARPE). 

Lei Complementar nº 28 
14/01/00 

Cria o Sistema de Previdência Social dos Servidores do 
Estado, a Fundação de Aposentadorias e Pensões dos 
Servidores do Estado de Pernambuco (FUNAPE).  

Lei n.º 11.743 
20/01/00  

Sistematiza a prestação de serviços públicos não-
exclusivos e dispõe sobre a qualificação de 
Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público.    

Lei n.º 11.831 
05/09/00  

Transforma o Instituto de Previdência Social de 
Pernambuco (IPSEP) em Instituto de Recursos Humanos 
(IRH-PE), dando-lhe atribuições de gestor da área de 
recursos humanos do Estado. 

Decreto n.º 22.730 
18/10/00 

Institui o Programa Pernambucano de Modernização da 
Gestão Pública (Progestão).  

 

Quadro 4 (4) 

 

Principais medidas da política de mudança institucional da Reforma 
Administrativa de Pernambuco, no período de 1999 

 

2000.  

Fontes: Pernambuco (2005c); Pernambuco (2005i); Fittipaldi (2002).         
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4.4.1  Um confronto entre os planos diretores das reformas              

federal e estadual  

A significativa semelhança entre o modelo de reforma adotado em âmbito federal e a 

Reforma Administrativa de Pernambuco pode ser constatada em diversos aspectos. A 

comparação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado federal (BRASIL, 1995), 

sintetizada no Quadro 5 (4), adiante, com o equivalente documento em nível estadual 

(PERNAMBUCO, 2000a), Quadro 6 (4), a seguir, justificada pelo discurso de um dos principais 

atores do Programa de Reforma Administrativa de Pernambuco, também sintetizado no Quadro 7 

(4), adiante, revela o alcance dessas semelhanças.     

No caso da Reforma Administrativa de Pernambuco, a semelhança ocorre desde o 

diagnóstico da crise do Estado, definido e apontado no Plano Diretor Federal como tendo três 

dimensões 

 

crise fiscal, crise do modo de intervenção estatal e crise da forma de administrar a 

coisa pública , muito similar à avaliação feita pelo Estado de Pernambuco sobre a crise estatal 

pernambucana, expressa em seu Plano Diretor. O significado da política de reforma como uma 

redefinição do papel do Estado , presente no Programa de Governo (PERNAMBUCO JÁ, 1999, 

p. 107) deste grupo político, que veio se confirmar no objetivo central da Reforma estadual, 

expresso em seu Plano Diretor, também aponta as similitudes dessas reformas (PERNAMBUCO, 

2000a, p. 18). 

Note-se que a análise sobre a evolução das formas de administrar a coisa pública no 

Brasil, constante do documento federal, com a apresentação dos conceitos sobre os três tipos de 

gestão 

 

patrimonialista, burocrático-weberiana, e a nova concepção de administração 

gerencial 

 

foi exatamente a mesma apresentada pelo Secretário de Administração e Reforma do 

Estado de Pernambuco, Prof. Maurício da Costa Romão, em um artigo publicado no Diário de 
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Pernambuco (ROMÃO, 08/08/2000). Esse artigo confirma, de forma enfática, a influência da 

proposta do Governo Federal (1995 1998) nas idéias da reforma de Pernambuco. O citado 

Secretário argumenta em seu artigo a escolha deste modelo para o Estado:  

[...] o governo atento à ampliação das demandas e dos direitos sociais, que vem 
aumentar as exigências de resposta correspondente do Estado, está buscando 
redesenhá-lo para conviver com os novos tempos e, por este motivo, incorporou 
no seu Plano Diretor de reforma o modelo de administração pública gerencial

 

(ROMÃO, 08/08/2000, p. A3, grifos nossos).   

Segundo ele, este novo modelo de administração pública, adotado pelo Governo Jarbas 

Vasconcelos (1999 

 

2002), não podia ser encarado apenas como uma mudança na forma de 

gestão, mas como uma transformação estrutural do aparelho do Estado, que passa a ser 

orientado por valores de eficiência e qualidade na prestação de serviços e por desenvolver toda 

uma cultura gerencial nas suas organizações (ROMÃO, 09/08/2000, p. A3). Sendo assim, era 

preciso flexibilizar a administração pública emperrada pelos excessos da burocracia e por normas 

administrativas bastante rígidas, para se obter a almejada eficiência e efetividade, sem, no 

entanto, transgredir os princípios básicos do direito público (ROMÃO, 09/08/2000). 

Este tipo de administração, baseado na confiança nos gestores públicos, na 

descentralização decisória, na flexibilização da gestão, na avaliação de resultados, e na orientação 

para o cidadão-cliente , é o modelo com o qual, segundo o Secretário de Administração e 

Reforma do Estado, [...] a reforma do Estado em Pernambuco pretende avançar (ROMÃO, 

09/08/2000, p. A3).     
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Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado brasileiro 

 
Diagnóstico da crise do 
Estado 

A crise do Estado define-se então como: (1) uma crise fiscal, caracterizada 
pela crescente perda do crédito por parte do Estado e pela poupança 
pública que se torna negativa; (2) como o esgotamento da estratégia 
estatizante de intervenção do Estado, a qual se reveste de diversas formas: 
o Estado do bem-estar social nos países desenvolvidos, a estratégia de 
substituição de importações no terceiro mundo, e o estatismo nos países 
comunistas; e (3) como a superação da forma de administrar o Estado, isto 
é, a superação da administração pública burocrática

 

(BRASIL, 1995, p. 15, 
grifos nossos).        

O significado da política 
de reforma do Estado 

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição 
do papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo 
desenvolvimento econômico e social pela via de produção de bens e 
serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 
desenvolvimento (BRASIL, 1995, p. 17).  

Evolução das formas de 
administração pública 

A reforma do aparelho do Estado não pode ser concebida fora da 
perspectiva de redefinição do papel do Estado e, portanto, pressupõe o 
reconhecimento prévio das modificações observadas em suas atribuições 
ao longo do tempo. Desta forma, partindo-se de uma perspectiva histórica, 
verificamos que a administração pública [...] evoluiu através de três 
modelos básicos: a administração pública patrimonialista, a burocrática e a 
gerencial (BRASIL, 1995, p. 20).      

Quadro 5 (4)  Aspectos do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado brasileiro. 

Fonte: Elaborado com base no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995).   

 

Plano Diretor da Reforma do Estado de Pernambuco  

 

Diagnóstico da crise do 
Estado  

A análise diagnóstica da crise do Estado é bem abrangente e envereda 
pelos planos jurídico-institucional, econômico, social e político. Do ponto 
de vista mais restrito do aparelho do Estado, entretanto, podem ser 
identificadas três dimensões importantes, que carecem de especial atenção: 
a crise fiscal, a crise do modo de intervenção

 

e a crise do

 

modelo 
burocrático de gestão (PERNAMBUCO, 2000a, p. 5, grifos nossos).     

O significado da política 
de reforma do Estado 

O objetivo central da Reforma do Estado é transformá-lo em Estado Gestor 
das Políticas Públicas e das Ações pertinentes ao governo, e Estado Indutor 
do desenvolvimento econômico e social (PERNAMBUCO, 2000a, p. 18).   

Quadro 6 (4)  Aspectos do Plano Diretor da Reforma do Estado de Pernambuco. 

Fonte: Elaborado com base no Plano Diretor da Reforma do Estado (PERNAMBUCO, 2000a).  
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Artigo Administração pública gerencial (I)

  
Evolução das formas de 
administração pública 

A primeira grande reforma do Estado moderno ocorreu com o advento da 
administração pública burocrática weberiana em substituição às formas 
patrimonialistas de administrar os bens públicos. Com os avanços da 
democracia e do capitalismo, surge a administração pública burocrática 
como modelo de proteção do patrimônio público contra a privatização do 
Estado e como instrumento de combate a corrupção e ao nepotismo. Com 
tantos controles, passo a passo, e com alta prioridade em processos 

 

e não 
em resultados 

 

a administração pública burocrática tornou-se 
extremamente ineficiente, cara, rígida, centralizada e auto-referida [...]. 
Somente a partir dos anos 80, principalmente no Reino Unido, Nova 
Zelândia, Austrália e países escandinavos, e depois, nos anos 90 nos 
Estados Unidos e no Brasil, é que surge a segunda grande reforma do 
Estado moderno, na qual se molda uma nova concepção de gestão pública, 
a administração gerencial, anteposta ao ineficiente modelo burocrático [...]. 
(ROMÃO, Diário de PE, 08/08/2000).                 

 

Quadro 7 (4) 

 

Evolução das formas de Administração Pública. 

Fonte: Romão (Diário de Pernambuco, 08/08/2000, p. A3).                 
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5  Relações da consultoria organizacional com o nível   
decisório do Governo    

O propósito deste capítulo é apresentar como ocorreu a interação entre o Governo de 

Pernambuco, especialmente os membros da equipe da reforma do Estado, com os consultores 

organizacionais da GVconsult. A inserção da consultoria no campo estatal e as orientações 

definidas pela equipe do Governo serão apresentadas nas primeiras seções. Nas seções seguintes 

serão descritos: a forma de organização do projeto, esclarecendo como ocorreu a referida 

interação; os passos da consultoria para a execução do projeto de reestruturação, ressaltando a 

articulação entre os consultores de São Paulo e os consultores locais; e, para finalizar, serão 

apresentados outros casos de consultorias externas que ocorreram no Governo de Pernambuco, a 

fim de contextualizar o caso da GVconsult no Programa de Desestatização, da Reforma 

Administrativa do Estado.    

5.1 A inserção da consultoria da FGV-SP no Programa de  
Desestatização  

Diante da desafiante tarefa de promover a reforma do Estado em Pernambuco, iniciando 

pelo Programa de Desestatização, a Comissão Diretora da Reforma decide contratar os serviços 
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de uma consultoria organizacional externa a fim de obter um suporte técnico para a análise do 

modelo institucional mais apropriado para as organizações, e a preparação para a desestatização.    

Sob os argumentos de que era preciso obter uma avaliação isenta e independente de 

interesses de grupos específicos, e de que era necessário promover a desestatização desses 

órgãos, em menor tempo possível, a fim de reduzir os dispêndios do Estado com tais instituições, 

o Secretário Executivo da Comissão de Reforma do Estado do período, Sr. Hélio Oliveira, propôs 

ao Vice-presidente da Comissão Diretora da Reforma a contratação da consultoria da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo, vinculada à Fundação Getulio Vargas (FGV-SP) 

 

GVconsult  por considerar que se tratava de uma instituição de reconhecida capacidade técnica e 

de elevado conhecimento em processos de desestatização, especialmente de privatização e de 

reforma administrativa estatal (PERNAMBUCO, 1999a). A reputação de competência técnica da 

consultoria organizacional da FGV-SP foi fator decisivo para a contratação pelos reformadores 

que dispunham de pouco conhecimento na área e, por este motivo, decidiram apoiar-se em uma 

instituição legitimada. Além disso, a contratação da marca FGV-SP poderia facilitar a realização 

e a aceitação das idéias de reestruturação pelas pessoas que compunham a máquina pública. Tais 

fatos podem ser constatados nas falas do então Secretário Executivo da Comissão de Reforma, 

Sr. Hélio Oliveira:  

Nós tínhamos informações que a FGV, particularmente o núcleo de São Paulo, 
a GVconsult, tinha expertise nesse assunto e aí, como não tínhamos, fomos 
buscar realmente de quem já tinha alguma experiência e a FGV de São Paulo 
nos permitiu, com o apoio de uma representação local, fazer esse trabalho (Sr. 
Hélio Oliveira, entrevista, 13/10/2005).    

[...] nós utilizamos a experiência deles. A experiência de penetração, o nome, 
porque se não tivesse o nome FGV ... [As pessoas pensariam:]  - Aquela equipe 
da Reforma fazendo isso? ,  - quem são aqueles caras? ... Porque se a gente 
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não bota a bandeirinha ali da Fundação, como é que a gente ia vender isso 
para fora? (Sr. Hélio Oliveira, entrevista, 13/10/2005).    

Com uma história que se inicia em 1944, a Fundação Getulio Vargas é uma instituição 

privada sem fins lucrativos, que desenvolve atividades de ensino e pesquisa em Ciências Sociais, 

e presta assistências técnicas a organizações públicas e privadas. Ela é formada por seis unidades 

acadêmicas, tendo destaque a Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), por 

ser a maior delas. Vale ressaltar que esta escola é uma instituição credenciada a The Association 

to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), também uma organização sem fins 

lucrativos que visa a promoção e o aprimoramento da educação universitária em Administração 

em todo o mundo. O núcleo de consultoria da EAESP, a GVconsult, exerce atividades desde 

1970, com a missão de ajudar seus clientes a descobrir e implementar as melhores práticas para 

sustentar a competitividade e o desenvolvimento econômico e social (FUNDAÇÃO GETULIO 

VARGAS, [2004?], p. 30). Seus profissionais têm como princípio de trabalho a transferência de 

metodologia e conhecimento ao capital humano (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, [ca. 

2004], p. 4). Sua atuação na área de administração pública estadual está fundamentada na 

premissa de que este setor requer conhecimentos específicos e que todo administrador público 

deve realizar uma administração voltada para resultados, eficiente e moderna, com equilíbrio 

entre despesas e receitas, e atendendo às necessidades da população, com vistas a alcançar o 

desenvolvimento econômico do país (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, [ca. 2004], p. 11). 

Deve-se destacar que se trata de uma premissa coerente com o objetivo perseguido pelo Estado 

de Pernambuco no que se refere ao modelo de administração pública pretendida para a máquina 

estatal, ou seja, a administração orientada para resultados.    

Os primeiros contatos do Governo do Estado com a FGV-SP foram realizados por 

intermédio de uma consultoria organizacional local, pois não existia na cidade do Recife 



   
78

 
escritório de representação desta instituição. Esta consultoria tornou-se responsável pela 

coordenação local do projeto de reestruturação. Em virtude de ser um trabalho que exigia a 

presença freqüente dos consultores nas organizações, tanto para levantamento de informações, 

quanto para a interação com os funcionários e construção conjunta do projeto, a GVconsult 

decidiu contratar consultores locais, que seriam orientados e acompanhados por consultores da 

FGV-SP, especializados nas diversas áreas de trabalho.  

A partir de então, o processo de contratação foi desencadeado com a apresentação de uma 

proposta de trabalho pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo ao Governo de Pernambuco, em 

setembro de 1999. A Proposta nº 91/99 previa a realização dos trabalhos na organização 

Companhia de Abastecimento e de Armazéns Gerais do Estado de Pernambuco (CEAGEPE) e na 

unidade organizacional Centro de Convenções (CECON) da Empresa de Turismo de 

Pernambuco, em duas etapas distintas: a primeira tratava-se da avaliação econômico-financeira 

das entidades, e a segunda, do suporte à implementação das mudanças (FUNDAÇÃO GETULIO 

VARGAS, 1999). A etapa de Avaliação Econômico-Financeira era composta por quatro sub-

etapas, sendo elas: a análise estratégica do negócio da instituição, a análise crítica dos processos 

organizacionais existentes, a determinação do valor do empreendimento em estudo, e a 

apresentação da proposta do modelo que a organização deveria assumir após sua desestatização 

(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1999).  

A etapa seguinte do projeto consistia em dar suporte ao Governo do Estado na 

implementação de mudanças nas entidades de forma a torná-las mais atrativas para serem 

colocadas no mercado. A escolha do agente responsável pela operação de colocação destas 

entidades no mercado, para sua privatização, arrendamento ou concessão, também seria 

atribuição da GVconsult, nesta etapa de trabalho (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1999).    
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Deve-se ressaltar que na introdução deste documento já havia concepções sobre o papel 

que o Estado deveria desempenhar na economia de uma região, alinhadas com as idéias do 

Governo de Pernambuco que, posteriormente, veio nortear o trabalho da consultoria. De acordo 

com seu teor, o Estado não poderia permanecer responsável pela execução direta dos serviços e 

das políticas de desenvolvimento, em virtude da sua incapacidade de competição no mercado e da 

falta de recursos financeiros para sua manutenção e modernização (FUNDAÇÃO GETULIO 

VARGAS, 1999). Por este motivo, era necessário rever sua atuação, promovendo a 

desestatização de órgãos e entidades cujas atividades poderiam ser melhor desempenhadas por 

outros setores da sociedade. Sendo assim, a proposta da consultoria consistia em um estudo de 

alternativas para potencializar e determinar o valor destas entidades, bem como identificar as 

melhores formas para sua desestatização (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1999).           

Com base nessa proposta e fundamentado no Parecer de Inexigibilidade de Licitação nº 

02/99, foi assinado o Contrato nº 71/99, em novembro de 1999, cujo objeto consistia na 

contratação dos serviços de consultoria da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo pelo Governo 

de Pernambuco, para o desenvolvimento dos Projetos de Modelagem , previstos no Programa 

Estadual de Desestatização, da organização CEAGEPE e da unidade organizacional Centro de 

Convenções (PERNAMBUCO, 1999c). Com este projeto, pretendia-se reestruturar as 

organizações a fim de que elas se tornassem atrativas aos grupos privados a ponto de serem 

absorvidas por este setor, saindo da estrutura do Estado, conforme relatado pelo Secretário 

Adjunto de Administração e Reforma do Estado do período:  

[...] nós fizemos uma série de reuniões iniciais, inclusive com a participação do 
Vice-governador, a gente imaginando que possibilidade teria [...] de levar no 
mercado, ou seja para venda, ou seja para arrendamento, ou concessão. A gente 
queria ter uma alternativa lá no final do trabalho o que é que a gente ia 
conseguir colocar no mercado essas organizações. A gente tinha que modelar de 
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uma forma tal que fosse atrativo para o mercado (Sr. Joaquim Castro, 
entrevista, 01/11/2005).  

Foi desta forma que a consultoria organizacional GVconsult inseriu no Estado, em um 

Programa de Desestatização.     

5.2 As diretrizes (ou seriam limitações?) estabelecidas pelo  
Governo do Estado para realização do projeto de 
reestruturação  

Realizada a contratação da GVconsult, a Comissão Diretora da Reforma trilha os 

caminhos pelos quais a consultoria deveria seguir para realização dos trabalhos de reestruturação, 

com a definição de algumas diretrizes. 

A primeira delas referia-se à forma de atuação dos consultores nas organizações estatais 

durante o desenvolvimento do processo. Como se tratava de um projeto que objetivava a 

preparação das instituições para desestatização e a apresentação de um modelo institucional para 

cada caso específico, a diretriz consistia em promover um processo de trabalho participativo, com 

o envolvimento dos funcionários e dirigentes, a fim de obter melhor conhecimento sobre a 

instituição. A intenção do Governo com tal orientação era evitar que a consultoria, a partir de sua 

vasta experiência, apresentasse uma solução previamente estabelecida, sem levar em 

consideração as peculiaridades de cada caso. Neste processo participativo, os funcionários teriam 

a oportunidade de discutir e opinar sobre formas de aprimoramento das instituições e possíveis 

modelos para melhoria de sua performance, além de adquirir conhecimento técnico com os 

consultores com os quais interagiam. Desta forma, pretendia-se obter o engajamento das pessoas 
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no processo de mudança, cujo objetivo básico era tornar as empresas auto-sustentáveis e, 

conseqüentemente, possibilitar sua retirada dos gastos do Estado. Um dos responsáveis pela 

contratação da consultoria citou de forma clara esta primeira orientação:  

[...] nós não queríamos nenhuma receita de bolo , nada que viesse 
pronto de São Paulo para ser cumprido aqui, esse era o requisito.  
Nós queríamos um processo participativo, onde a empresa crescesse. Se nada 
conseguisse fazer, só a tomada de conhecimento por parte da direção e por parte 
dos funcionários, dos servidores, isso já seria um resultado satisfatório, sob a 
nossa ótica (Sr. Hélio Oliveira, entrevista, 13/10/2005).    

Destaca-se o fato de que tal orientação era coincidente com a metodologia comumente 

utilizada pela consultoria da FGV-SP, que consistia em proporcionar a participação dos 

funcionários no desenvolvimento do trabalho, respeitando a cultura organizacional das 

instituições; resultando na adequada sintonia entre os objetivos do Governo e a proposta da 

consultoria, conforme relatado pelo Consultor e coordenador geral do projeto, Sr. Paulo Hummel:  

[...] houve toda uma discussão como o contrato deveria ser feito, quais eram as 
metodologias, e, na realidade, casou muito, a metodologia da Fundação, que é 
de você respeitar a cultura da organização, de fazer com que as pessoas se 
envolvam dentro do projeto, fazer com que o projeto seja dos funcionários, quer 
dizer, tudo isso que era um princípio da Fundação, era basicamente o que o 
Governo gostaria que fosse feito (Paulo Hummel, entrevista, 05/09/2005).   

   A Lei nº 11.629/99, que instituiu o Programa de Desestatização, também serviu de 

orientação para a GVconsult na realização deste projeto, pois nela estavam contidos os prováveis 

modelos institucionais que as entidades poderiam assumir após sua reestruturação. Esta 

orientação inicial estava presente desde o ato da assinatura do contrato de prestação de serviços:  
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Objeto: Contratação de serviços de consultoria para desenvolvimento de Projeto 
de Modelagem que se refere o Programa Estadual de Desestatização relativo às 
empresas CEAGEPE e CECON, dentre as possibilidades autorizadas pelo 
disposto no artigo 9º , da Lei nº 11.629, de 28/01/99 [...].  (PERNAMBUCO, 
1999c, p. 1, grifos nossos).  

Mas não bastava definir um dos modelos previstos na referida Lei, era preciso atender a 

dois requisitos essenciais estabelecidos pelo Governo. O modelo proposto deveria possibilitar o 

alcance de dois objetivos simultâneos: um formato institucional que proporcionasse tanto a 

maximização da função econômico-financeira , quanto a maximização da função social das 

organizações. Em outros termos, o novo modelo deveria proporcionar meios das instituições se 

tornarem auto-sustentáveis, com geração de seus próprios recursos, mas pela realização de 

atividades de fomento à economia local. Um exemplo deste caso está na Feira Nacional de 

Negócios do Artesanato (FENEART) que ocorre anualmente no CECON, e atende os dois 

objetivos estabelecidos, conforme relatado pelo então Secretário Executivo da Comissão de 

Reforma do Estado, Sr. Hélio Oliveira:  

[A premissa era] Deixar a instituição autônoma, cumprindo seu papel social. 
Não bastava mudar, era preciso mudar cumprindo sua função social. Não 
bastava encher os auditórios [...] do Cecon. Seu papel tem que ser mais nobre, 
mais gerador de emprego, mais fomentador, como é o caso da Feneart. Esta 
feira é esperada pelos artesões porque é nessa feira que fecham negócios para o 
ano inteiro (Sr. Hélio Oliveira, entrevista, 13/10/2005) .             

Esta diretriz foi apresentada pelo Governo aos consultores organizacionais que a tomaram 

como um dos pontos de partida para a realização do projeto, de acordo com o relato do Consultor 

e Coordenador geral do trabalho, Sr. Paulo Hummel:  

[...] houve uma discussão grande com o Governo do Estado, o que é que se 
pretendia, qual era a função social das organizações, porque, na realidade, esse 
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era o objetivo final, você tinha que saber o que se pretendia no futuro, pelo 
menos, um ponto de partida (Sr. Paulo Hummel, entrevista, 05/09/2005).   

A quarta diretriz refere-se ao aspecto conceitual adotado no projeto da consultoria. 

Definiu-se que as mudanças propostas pela GVconsult deveriam estar baseadas nas idéias 

contidas no Plano Diretor da Reforma Estadual, documento que definiu as linhas de ação e os 

princípios do Programa de Reforma estatal. Este Plano, apresentado com maiores detalhes no 

Capítulo 4, previa uma mudança cultural nas organizações públicas baseada nos princípios de 

eficiência e de alcance de resultados, próprios da Administração Pública Gerencial, adotada em 

nível federal; e a criação de um novo desenho institucional para a burocracia pública estatal, de 

modo a desonerar o Estado da manutenção destas organizações. Esta diretriz foi apontada pelo 

Secretário Executivo da Comissão de Reforma do período, Sr. Hélio Oliveira, em um dos seus 

relatos:  

[...] nós fizemos um Plano Diretor e este Plano foi o que norteou todo o 
processo de reforma do Estado, e não poderia deixar à margem a questão das 
empresas. Eram três empresas que dependiam, em parte, de recursos do 
Tesouro e nós estávamos querendo buscar uma solução (Sr. Hélio Oliveira, 
entrevista, 13/10/2005).  

A conformidade da atuação da GVconsult com a referida diretriz, está reconhecida em um 

dos relatórios de progresso da consultoria, em que consta os conceitos que fundamentaram o 

modelo proposto para as organizações. Um dos trechos deste relatório apresenta nitidamente a 

orientação seguida:  

[...] o que norteia o trabalho desenvolvido pela GVconsult é a idéia de um 
Estado instrumentalizado através de um sistema organizacional-administrativo, 
baseado na eficiência, eficácia e socialmente justo e externamente controlado, 
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capaz de superar a visão arcaica de um Estado clientelista e burocrático por 
uma perspectiva de gestão pública orientada para resultados socialmente 
desejados (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2000a, p. 
75).   

Esta diretriz foi considerada uma das idéias norteadoras do trabalho da consultoria, a qual 

fundamentou a elaboração do projeto de modelagem das organizações, de acordo com o 

Coordenador local do projeto, Sr. Paulo Gonçalves:  

Eu diria como a primeira idéia-mestra: obedecer as diretrizes estratégicas do 
Governo do Estado, no sentido de comprometer o Governo do Estado e, 
logicamente, as organizações componentes, com um processo de modernização 
[...]. [...] o compromisso maior foi com a busca de implantação de um desses 
modelos para tornar essas organizações comprometidas com resultados, com 
eficiência, com racionalização de recursos, e com o seu destinatário final que é o 
público (Sr. Paulo Gonçalves, entrevista, 07/10/2005).   

Por fim, associado às referidas orientações, estava a determinação política do Governador 

Jarbas Vasconcelos quanto à possibilidade de demissões de funcionários em virtude do Programa 

de Desestatização. Segundo ele, promover demissões de funcionários a fim de ajustar as contas 

públicas, seria o último recurso do Programa de Reforma. Esta seria uma medida drástica não 

pretendida pelo Governo do Estado. Tal deliberação política pode ser considerada uma diretriz 

para a atuação da consultoria organizacional, já que esta tinha a tarefa de auxiliar na 

reestruturação das organizações, sem, no entanto, poder tocar no delicado aspecto quadro de 

pessoal . Esta determinação pode ser constatada no depoimento do Governador Jarbas 

Vasconcelos em entrevista concedida a um jornal local, sobre a avaliação dos seus seis primeiros 

meses de Governo (1999 

 

2002): 

 

Você me pergunta se eu descarto as demissões? Não, mas 
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eu reitero o que tenho dito. Não quero fazer. Eu quero levar à exaustão as medidas de ajuste da 

máquina para evitar demissões  (VASCONCELOS, 04/07/1999, p. D7).  

É possível notar, a partir deste fato, a dimensão política realçada no campo do Governo do 

Estado de Pernambuco, especialmente no Programa de Desestatização. A posição do chefe do 

Poder Executivo estadual diante da alternativa de retirada de pessoas do quadro funcional, 

demonstra nitidamente seu perfil preponderamente político, que se fez refletir no modo de 

condução do Programa de Reforma Administrativa. Esta característica típica do contexto de 

Estado, que o faz diferenciar em grande medida do ambiente do setor privado, impacta a ação das 

consultorias organizacionais que atuam neste campo, na medida que impõe certas limitações em 

suas atuações.   

5.3 A organização do projeto 

Uma das características mais marcantes deste projeto foi a forma descentralizada com que 

a consultoria organizacional atuou. Como se tratava de um trabalho bastante amplo, que exigia a 

presença freqüente de consultores nas organizações coletando informações e interagindo com os 

funcionários e dirigentes na construção de uma proposta de reestruturação, o projeto demandou a 

descentralização das atividades e a participação de consultores especializados em diversas áreas 

de conhecimento. Os trabalhos foram divididos por áreas técnicas e terceirizados para consultores 

locais de acordo com suas formações e experiências profissionais. Os consultores locais atuaram 

sob a Coordenação geral do consultor pertencente a GVconsult, Sr. Paulo Hummel, e a 

Coordenação local da empresa de consultoria pernambucana Brasil Consult, além de receberem 
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orientações de alguns consultores especializados do quadro da FGV-SP que vinham a Recife 

esporadicamente.    

Os grupos técnicos eram formados por consultores especializados nas áreas econômico-

financeira, jurídica, patrimonial e mercadológica. Dentre estes, estavam os consultores que 

ficariam responsáveis pela coordenação do projeto (CP) em cada organização.  

Do lado do Governo, o projeto foi articulado nas instâncias da Comissão Diretora da 

Reforma do Estado (CDRE), especificamente, da Vice-governadoria e da Secretaria de 

Administração e Reforma do Estado (SARE), as quais tinham a missão de promover o Programa 

de Reforma Administrativa do Estado com o apoio das comissões executivas da reforma: a 

Comissão de Reforma do Estado (CRE), liderada pelo Sr. Hélio Oliveira, e a Comissão do 

Controle das Estatais (CEST), coordenada pelo Sr. Joaquim Castro até julho de 1999, assumindo 

posteriormente o cargo, o Sr. Amaury Bezerra da Paz. Estes grupos fizeram o acompanhamento 

constante do trabalho da consultoria e, ao final, debateram sobre o modelo institucional mais 

adequado para cada organização. Nas organizações, o Secretário Executivo da Comissão da 

Reforma do Estado (CRE) do período, Sr. Hélio Oliveira, foi o responsável por intermediar os 

primeiros contatos entre os consultores e os níveis diretivo e funcional das instituições. A 

Auditoria Geral do Estado também esteve engajada no projeto a fim de acompanhar o processo 

junto às organizações.  

Nas organizações-alvo do projeto, foram instituídas comissões de funcionários, compostas 

por técnicos de cada setor, com a finalidade de fornecer informações sobre a organização e 

desenvolver o trabalho em parceria com os consultores organizacionais, conforme relatado pelo 

Coordenador local do projeto, Sr. Paulo Gonçalves:  
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[...] foi designado um grupo interno pela presidência formado por pessoas da 
área de comercialização, pela área organizacional, pela área de pessoal [...] 
Pessoas que eram da organização, para não só ajudar a levantar os dados, como 
também a co-participar de todas as etapas (Sr. Paulo Gonçalves, entrevista, 
07/10/2005).        
     

Para melhor compreensão da estrutura do projeto, será apresentada a seguir a Figura 3 (5) 

 

Organização e gestão do projeto da GVconsult a fim de ilustrar como se deu a interação entre 

a cúpula do Governo de Pernambuco, os consultores organizacionais e a burocracia pública.                    
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5.4 Com os caminhos trilhados, a consultoria segue na                   

execução do projeto  

Baseada nas diretrizes estabelecidas pelo Governo do Estado, a consultoria organizacional 

traçou sua linha de ação para execução do projeto de reestruturação.   

Suas primeiras ações voltaram-se para a orientação aos consultores locais, pois, de fato, 

seriam eles os responsáveis pelo levantamento das informações e interação com as pessoas nas 

organizações. Tal orientação não se restringia às citadas diretrizes estabelecidas pelo Governo do 

Estado, mas especialmente enfatizava-se a forma com que os consultores locais deveriam atuar 

durante a realização do projeto, que basicamente consistia em respeitar os princípios adotados 

pela GVconsult, que compreendiam: proporcionar aos funcionários o conhecimento sobre a 

formulação do planejamento estratégico, que seria realizado em parceria com eles; promover o 

envolvimento das pessoas, a ponto de elas se sentirem co-autoras do trabalho; além de respeitar 

a cultura da organização. O relato do Sr. Paulo Hummel, Consultor da GVconsult e  Coordenador 

geral do projeto destaca as referidas orientações:   

[ ] um é a capacitação [dos funcionários], o outro é a utilização das pessoas 
que estão na casa, porque você tem toda uma cultura que não pode ser 
transformada de uma hora para outra. Então você tem que avançar no projeto 
conforme a cultura permite que você vá avançando. [ ] quando eu trabalho 
com os funcionários, os funcionários sabem que eles têm a participação, que 
eles são parte importante desse processo, o que acontece: o projeto não é da 
Fundação Getulio Vargas, o projeto é de quem está fazendo 

 

da empresa  (Sr. 
Paulo Hummel, entrevista, 05/09/2005).   

   

Para realização da primeira etapa do projeto, os consultores da FGV-SP estiveram 

reunidos com os consultores locais, a fim de apresentar a metodologia que deveria ser utilizada 

no trabalho, que consistia fundamentalmente em um modelo concebido a partir da teoria de 
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planejamento estratégico, conhecido na linguagem dos consultores como modelos de 

diagnóstico e de prognóstico , conforme relatado pelo consultor local, Sr. Djaílton de Araújo:  

[ ] houve uma coordenação técnica da Fundação Getúlio Vargas e tivemos 
várias reuniões justamente para que pudéssemos compreender e absorver o 
processo de diagnóstico que eles estavam implantando, tudo dentro de uma 
filosofia de planejamento estratégico (Sr. Djaílton de Araújo, entrevista, 
06/10/2005).  

    

É oportuno destacar os principais conceitos desta teoria que foi foco de amplas discussões 

com a comissão técnica e que serviu de base para a proposta final de reestruturação das 

organizações.  

Em busca de uma definição de planejamento estratégico, recorre-se ao argumento de 

Oliveira (1997, p. 46) que o conceitua como um processo gerencial que possibilita ao 

administrador delinear o rumo que se pretende seguir a fim de obter um nível de otimização na 

interação da organização com o seu ambiente.  

Embora existam diversos modelos diferentes de planejamento estratégico, a maior parte 

deles fundamenta-se nas mesmas idéias básicas (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 

2000, p. 45):  

tome o modelo SWOT, divida-o em etapas claramente delineadas, articule cada 
uma destas com muitas listas de verificação e técnicas e dê atenção especial à 
fixação de objetivos, no início, e à elaboração de orçamentos e planos 
operacionais, no final.  

SWOT foi o modelo adotado pelos consultores da GVconsult na elaboração do 

planejamento estratégico das organizações. Este modelo consiste na avaliação das condições 

internas e externas da organização, possibilitando a identificação dos seus pontos fortes, pontos 
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fracos, oportunidades e ameaças ambientais. Como pontos fortes

 
consideram-se o diferencial 

da organização que proporciona uma vantagem competitiva no ambiente e, por este motivo, 

devem ser realçados; por outro lado, os pontos fracos

 
são as desvantagens competitivas que 

devem ser atenuadas. O processo de planejamento também possibilita identificar tanto as 

oportunidades

 

proporcionadas pelo ambiente que, quando bem aproveitadas, podem favorecer 

uma ação estratégica, quanto as ameaças

 

que, ao contrário, podem dificultar o alcance das 

metas da organização (CERTO; PETER, 1993; OLIVEIRA, 1997). 

Segundo Certo e Peter (1993), a necessidade de analisar o ambiente organizacional 

decorre da concepção da teoria geral dos sistemas de que a organização é um sistema aberto e, 

como tal, interage constantemente com seu ambiente. Sendo assim, o propósito de realizar tal 

análise está em avaliar o ambiente de modo que a administração possa reagir adequadamente e 

aumentar seu sucesso (CERTO; PETER, 1993, p. 39).      

O processo de planejamento estratégico compreende ainda outras etapas relevantes, como 

a elaboração da visão, da missão, a definição dos objetivos estratégicos e a construção de 

cenários futuros.  

A visão

 

de uma organização pode ser formulada a partir da seguinte indagação: O que 

nós queremos nos tornar? . Ela deve ser a clara expressão do que se deseja para o futuro, 

inspirada nos valores organizacionais. Ela possibilita uma idéia de onde se pretende chegar, e 

deve ser utilizada como um dos fatores de motivação da força de trabalho de uma organização 

(DAVID, 1998, p. 83).      

A missão , por sua vez, pode ser definida como a razão de ser da organização. Para a 

adequada formulação de uma missão, deve-se questionar: Qual é o nosso negócio?

 

(DAVID, 

1998, p. 83). De acordo com Certo e Peter (1993), estabelecer a missão é relevante porque 

permite concentrar esforços em uma única direção; ela expressa o alvo que a organização está 
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tentando atingir; ela evita que a organização persiga objetivos conflitantes; ela permite uma 

adequada alocação de recursos; ela serve como diretriz para a execução de tarefas; e, por fim, ela 

é o ponto de partida para objetivos organizacionais mais específicos.     

Com base na adequada definição da missão, objetivos estratégicos devem ser formulados. 

Enquanto a missão estabelece a meta geral da organização, os objetivos estratégicos reduzem o 

enfoque para alvos mais específicos (CERTO; PETER, 1993). Portanto, objetivos estratégicos 

são as metas para as quais a organização direciona seus esforços, que devem refletir a missão da 

organização, a fim de garantir que todos caminhem em uma mesma direção para alcançar um 

único alvo.  

A etapa seguinte compreende a construção de cenários cujo objetivo consiste em 

visualizar estados alternativos da situação futura da organização

 

possibilitando que o 

administrador se prepare para as diversas contingências através da adoção de estratégias 

apropriadas (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 45).  

Com o embasamento teórico de planejamento estratégico, os consultores locais foram a 

campo buscar informações e realizar o projeto em parceria com os técnicos das organizações 

estatais.  

Após esta orientação inicial, os contatos entre os consultores locais e os consultores da 

GVconsult tornaram-se menos freqüentes, limitando-se a reuniões periódicas para avaliação e 

acompanhamento do projeto, já que a atuação dentro das organizações ficou a cargo da 

coordenação local, para onde os relatórios produzidos por cada consultor eram encaminhados. O 

consultor local, Sr. Charles Carmona, destacou a forma dispersa com que eles atuaram nesse 

projeto:  
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[ ] não foi um trabalho integral, [foi] um trabalho que cada um trabalhou na 
sua sala. Eu pegava as informações contábeis e financeiras e vinha trabalhar 
aqui no meu computador; e o outro [consultor], fazendo no seu computador. A 
gente se reunia de vez em quando (Sr. Charles Carmona, entrevista, 
13/10/2005).     

5.5 A participação de outras consultorias organizacionais 
externas no Programa de Reforma Administrativa  

O relacionamento do Governo de Pernambuco com o campo das consultorias 

organizacionais não se restringiu ao caso da GVconsult, outras empresas de consultoria estiveram 

presentes no Estado com o objetivo de auxiliar o Governo nas diversas ações que compunham o 

amplo Programa de Reforma Administrativa.  

Especificamente no Programa de Desestatização, ocorreu o caso da Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA) que, no ano de 1999, passou por avaliação, realizada 

por uma instituição pertencente ao Banco Mundial, conhecida como IFC (International Finance 

Corporation), que atuou com o objetivo de auxiliar o Governo na reestruturação e desestatização 

desta entidade. No entanto, o resultado do projeto foi a permanência desta instituição como 

sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Infra-estrutura do Estado.     

Para a elaboração do Plano Diretor da Reforma Estadual, apresentado no ano 2000, o 

Governo contou com o apoio técnico dos consultores locais Emerson Emerenciano, Carlos 

Farache e Roberto Mafra que auxiliaram na formulação textual do referido plano. 

Esta consultoria local retornou ao Estado, no ano de 2002, para auxiliar na elaboração do 

projeto que culminaria na reestruturação e modernização administrativa do segundo Governo 

Jarbas Vasconcelos, incluindo a formulação da Lei Complementar nº 049/03. Sua função foi 

bastante específica, compreendendo a sistematização de informações e a elaboração do texto do 
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documento institucional que previa tais mudanças. Este trabalho teve também a participação, 

embora em curto espaço de tempo, da consultoria vinculada à Fundação Getulio Vargas do Rio 

de Janeiro (FGV RJ), cujo principal consultor, Sr. Frederico Lustosa, era Coordenador do 

Programa de Estudos em Reforma do Estado e Governança da EBAPE/FGV RJ, e contribuiu 

para este projeto com a realização de reuniões com a equipe do Governo apresentando conceitos 

relativos à temática da reforma.     

Com a instauração do Programa Pernambucano de Modernização da Gestão Pública 

(Progestão), no ano 2000, instrumento pelo qual os contratos de gestão foram inseridos na 

administração pública estadual, surgiu a necessidade de contratação de consultorias 

organizacionais externas para realização de diversas ações, tais como: elaboração do 

planejamento estratégico das organizações, implantação de programas de qualidade, 

desenvolvimento de software de monitoramento e avaliação dos contratos de gestão, dentre 

outras.    

Portanto, como se pode perceber, o Estado de Pernambuco já experimentou vários casos 

de projetos realizados em parceria com consultorias organizacionais externas, especialmente no 

âmbito do Programa de Reforma Administrativa. No entanto, deve-se ressaltar que o caso da 

GVconsult desponta como um dos mais relevantes do programa em função de suas 

características: sua ampla abrangência, com atuação em organizações estatais de grande porte; o 

período de duração, que se estendeu por um ano; e, principalmente, o fato de ele ter demandado 

um volume maior de recursos do Estado. Tal constatação foi explicitada pelo Coordenador do 

Programa Pernambucano de Modernização na Gestão Pública (Progestão), da Reforma do 

Estado, Sr. Acácio Carvalho, ao relembrar alguns casos de consultorias organizacionais presentes 

no Governo de Pernambuco: 
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Então a gente teve, que eu me lembre, na área de modernização da gestão, 
relembrando [as consultorias]: a GVconsult que foi a principal, de 
desestatização, essa foi a grande contratada;

 
teve a FGV-RJ [ ] mais 

localizada; Emerson continuamente [com] pequenos contratos, todo ano;[ ] a 
outra foi a Contec que foi contratada para um pequeno trabalho (Sr. Acácio 
Carvalho, entrevista, 25/11/2005).                                           
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6 Relações da consultoria organizacional com a 
estrutura interna das organizações     

Este capítulo tem o propósito de apresentar como foram desenvolvidas as relações entre 

as consultorias organizacionais GVconsult e Sebrae PE/Goper, e os membros das unidades 

organizacionais incluídas no Programa de Desestatização. Para tal, tratar-se-ão sobre os campos 

de atuação das consultorias, sobre as repercussões do Programa de Desestatização e do projeto de 

reestruturação realizado nas referidas unidades. Por fim, serão apresentados os resultados do 

Programa de Desestatização mencionando a atual situação das organizações listadas. 

    

6.1 CEASA e CECON: as unidades organizacionais alvo do 
Programa de Desestatização  

Dentre as primeiras organizações selecionadas para dar início ao Programa de 

Desestatização, estavam o Centro de Convenções (CECON), uma unidade organizacional da 

Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR) e a Companhia de Abastecimento e de 

Armazéns Gerais do Estado de Pernambuco (CEAGEPE), uma empresa resultante da 

incorporação de duas outras organizações, a Centrais de Abastecimento de Pernambuco S/A 

(CEASA-PE) e a Companhia de Armazéns Gerais do Estado de Pernambuco (CAGEPE).  
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A decisão de incluir estas organizações no rol das primeiras avaliadas, não ocorreu por 

motivo fortuito. Tais organizações eram responsáveis por elevado déficit público, em função de 

suas estruturas caras e ineficientes. Sua escolha foi destacada por um dos reformadores de 

Pernambuco que ao utilizar a expressão peso pesado , representou com clareza a idéia das 

densas estruturas destas organizações18: [...] a gente resolveu atacar nessas três aí, que eram, 

vamos dizer, os três pesos pesados do artigo 9º (Sr. Joaquim Castro, entrevista, 01/11/2005). 

Com esta definição, o Governo de Pernambuco pretendia iniciar um processo de 

enxugamento da máquina estatal a fim de desonerar o Estado de algumas de suas maiores 

fontes de gasto e, ao mesmo tempo, buscar formas de gerar recursos com vendas de ativos 

públicos, na tentativa de modificar o quadro deficitário do Estado vigente no período, conforme 

noticiado em um jornal local:  

[...] o Governador Jarbas Vasconcelos assumiu o Estado buscando tirar 
Pernambuco do estrangulamento fiscal, onde a receita não era suficiente para 
pagar sequer os compromissos com pessoal, serviço da dívida e transferências 
constitucionais. Passados cem dias, a situação ainda não está controlada. Hoje o 
Estado tem um déficit estrutural mensal de 27% (...). A expectativa é que o 
equilíbrio chegue ao longo do ano, com o aporte de recursos da venda de ativos 
privatizáveis

 

(Celpe era o maior valor, cerca de R$ 2 bilhões) e a conclusão da 
Reforma. (BERNARDES, 11/04/99, p. 4, grifos nossos).    

Dada a urgência de alterar este quadro, o Governo recorreu aos serviços de consultoria da 

GVconsult que atuou diretamente na unidade CECON e na organização CEAGEPE, cuja CEASA 

era parte integrante, em seus processos de reestruturação.          

                                                

 

18 O entrevistado citou três casos referindo-se, além da CEAGEPE e do CECON, à Companhia Editora de 
Pernambuco (CEPE) que também foi alvo de reestruturação com o apoio técnico da FGV-SP, no mesmo período, 
mas sob outro contrato de prestação de serviços, estando assim fora do escopo da presente pesquisa.      
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6.1.1 Conhecendo a CEASA: uma unidade de abastecimento da                          

CEAGEPE  

A história da CEASA nos remete aos anos 1960, quando técnicos franceses, sob 

orientação da SUDENE, estiveram engajados em um projeto de melhoria do abastecimento nas 

maiores cidades do Nordeste brasileiro, sugerindo, entre outras medidas, a implantação de 

centrais de abastecimento na região. Com base neste estudo, o Governo Federal criou em 1962, a 

Central de Abastecimento de Pernambuco S/A (CAPESA) que, posteriormente, foi transformada 

pela SUDENE em Centrais de Abastecimento do Nordeste S/A (CANESA), ampliando sua área 

de atuação (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1999a).  

Desta forma, o objetivo da CANESA, uma sociedade de economista mista, consistia em 

implantar novas Centrais de Abastecimento nos principais centros urbanos da região Nordeste, 

sendo a primeira instalada no Recife sob a denominação Central de Abastecimento do Recife 

(CARE), que passou a ser orientada pelo Grupo Executivo de Modernização do Abastecimento 

(GEMAB) criado no final da década de 60 pelo Governo Federal (PERNAMBUCO; 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1999a). 

Em 1972, foi instaurado o Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento (SINAC), da 

qual a organização CARE passou a fazer parte, mudando sua razão social para Centrais de 

Abastecimento de Pernambuco S/A (CEASA-PE), com vistas a obter uma melhoria estrutural e 

administrativa (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1999a). 

A CEASA-PE tornou-se, com o passar do tempo, um dos maiores centros de 

comercialização de alimentos do país, em especial, de hortigranjeiro no atacado e no varejo. Sua 

importância para a região pode ser constatada em alguns dados: no período de 1994 

 

1998, o 

volume de negócios realizado atingiu o patamar de trinta milhões de reais mensais, contando com 
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a participação de dois mil produtores e comerciantes e a movimentação diária de cerca de 

dezesseis mil pessoas no local (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1999a).              

A CAGEPE, por sua vez, foi criada em 1955 com a missão de promover a armazenagem 

de grãos, bem como, auxiliar na implementação da Política de Garantia de Preços Mínimos, 

realizada pelo Governo Federal. As atividades realizadas por esta organização envolviam a 

armazenagem de produtos de origem agrícola, em silos e armazéns; e a descarga de cereais dos 

navios operada pelo Silo Portuário (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 

1999a).  

Em 1987, o Governo Federal transferiu o controle acionário da CEASA-PE para o 

Governo do Estado de Pernambuco, que, por sua vez, autorizou no ano seguinte a incorporação 

da CEASA-PE à CAGEPE. No entanto, a efetivação desta incorporação só veio ocorrer em 1996, 

com o surgimento de uma nova organização denominada Companhia de Abastecimento e de 

Armazéns Gerais do Estado de Pernambuco (CEAGEPE), da qual a CEASA passou a fazer parte 

como unidade organizacional (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1999a).    

Na ocasião do Programa de Desestatização, a CEAGEPE era uma sociedade de economia 

mista19 estadual, vinculada à Secretaria de Produção Rural e Reforma Agrária do Estado, 

composta por vinte unidades de armazenagem e de abastecimento, dentre elas, a CEASA

 

e o Silo 

Portuário (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1999a).   

A atuação desta organização se restringia a dois setores específicos e relevantes da 

economia agrícola do Estado: a comercialização em atacado de alimentos, em especial, de 

hortigranjeiro, e o armazenamento de produtos agrícolas, principalmente de grãos utilizados 

                                                

 

19 Di Pietro (2000, p. 352) define sociedade de economia mista como sendo a pessoa jurídica de direito privado, 
formada por capital público e capital privado, em que há participação do poder público na gestão e organização sob 
forma de sociedade anônima, regida pelas normas do direito público e pela Lei das S.A.; a qual executa atividades 
econômicas, algumas próprias da iniciativa privada, outras, assumidas pelo Estado como serviços públicos.     
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como matéria-prima industrial, destinada ao processamento de alimentos para consumo humano e 

animal (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1999a). 

Assim, a missão da CEAGEPE consistia em participar da política de desenvolvimento 

econômico e social do Estado de Pernambuco, realizando o estudo e a racionalização dos 

problemas inerentes às centrais de abastecimento e de armazenagem. Dentro desta ampla missão, 

a ela cabiam as seguintes atribuições (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 

1999a, p. 15): 

a) guardar, conservar e consignar mercadorias de terceiros em armazéns, silos e 

frigoríficos; executando serviços e praticando atos pertinentes aos seus fins, emitir 

recibos de depósitos e warrants das mercadorias armazenadas; 

b) instalar centrais de abastecimento e mercados para, sob sua administração, permitir o 

uso remunerado de seus espaços por terceiros que vise à comercialização dos produtos 

agropecuários, avícolas e pesqueiros, e outros serviços pertinentes aos seus fins; 

c) participar dos planos e programas de Governo de produção e abastecimento, nos 

âmbitos regional e nacional, promovendo e facilitando o intercâmbio de mercado com 

as demais Unidades do Sistema Estadual de Abastecimento e entidades vinculadas ao 

setor. 

Indo além dessas atribuições, a CEAGEPE/CEASA desenvolvia programas voltados para 

as comunidades carentes da região, tais como: o programa Sopão da CEASA, destinado aos 

projetos institucionais desenvolvidos nas comunidades; o programa Merenda Escolar, através do 

qual esta organização apoiava o produtor regional com a compra de seus produtos, e era 

responsável por sua armazenagem e distribuição; e ainda, o programa Leite de Pernambuco com 

distribuição gratuita diária a crianças, gestantes e nutrizes em comunidades carentes da Região 

Metropolitana do Recife e interior (PERNAMBUCO, [ca. 2003]).   
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Apesar de atuar dentro do estado, as vantagens proporcionadas pelas unidades da 

CEAGEPE não se restringiam a Pernambuco, os estados vizinhos também se beneficiavam tanto 

dos serviços prestados pelo Silo Portuário do Recife, responsável pela descarga e expedição de 

grãos; quanto da comercialização de produtos hortigranjeiros, realizada na CEASA.  

Na ocasião de sua reestruturação, a unidade de abastecimento CEASA funcionava como 

um terminal de comercialização atacadista, em que produtores e comerciantes (chamados 

permissionários) alugavam seus espaços, através de um contrato denominado Termo de 

Permissão Remunerado de Uso (TPRU), para fazer negócios com os usuários que ali se dirigiam. 

Foi neste campo que a GVconsult se inseriu com a missão de realizar uma ampla reestruturação e 

propor um modelo institucional mais adequado para sua desestatização.     

6.1.2 Conhecendo o CECON: uma unidade organizacional da     
EMPETUR    

O Centro de Convenções de Pernambuco foi criado, durante a década de 1970, com a 

finalidade de tornar-se um espaço destinado a disseminar cultura, negócios e lazer no estado 

(PERNAMBUCO, 2005l).    

Em 1976, foi lançado um concurso em rede nacional para apresentação de anteprojetos 

para a construção de um dos maiores Centros de Convenções do país. Seis meses depois, já havia 

19 anteprojetos para serem avaliados, dentre os quais foram pré-selecionados cinco, saindo 

vitorioso o anteprojeto de autoria de um grupo da cidade de Curitiba, no Estado do Paraná 

(PERNAMBUCO, 2005l).       
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Em 1978, o Centro de Convenções foi constituído como sociedade de economia mista, 

composta por capitais público e privado, sendo o Estado de Pernambuco e a Empresa Brasileira 

de Turismo (EMBRATUR) seus maiores acionistas. No ano seguinte, foi inaugurada a primeira 

etapa deste complexo empreendimento (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 

1999b).  

Em 1992, com o Decreto nº 15.557, a entidade Centro de Convenções, Feiras e 

Exposições (CECON) passou a fazer parte da Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR), 

formando uma única instituição, uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes do Estado, que tinha como principal objetivo 

promover o fomento do turismo, mantendo-se alinhada com a política de desenvolvimento 

econômico e social do Estado. Com tal incorporação, esta entidade passou a ser responsável pela 

exploração do CECON, um complexo de instalações e serviços adequados à realização de 

convenções, feiras e exposições (PERNAMBUCO, 1992).  

A unidade Centro de Convenções é composta por vários espaços cujos nomes fazem 

referência à história pernambucana e seus ilustres personagens, bem como acidentes geográficos 

da região. Começando pelo equipamento maior, tem-se o Teatro Guararapes, uma referência ao 

local onde ocorreu a decisiva batalha contra o invasor holandês, que dispõe de 2.400 lugares, 

divididos entre balcão e platéia, e uma estrutura que possibilita a realização de espetáculos de 

grande porte. O Teatro Beberibe, batizado com o nome do rio que atravessa as cidades de Recife 

e Olinda, é composto por 405 lugares, com um palco de 150 metros quadrados e cabines de 

tradução simultânea. O Auditório Brum, nome de um forte construído na época da dominação 

holandesa, e o Auditório Ribeira, nome de uma localidade da cidade de Olinda caracterizada por 

suas construções coloniais, dispõem cada um de 210 lugares, um palco de 70 metros quadrados e 

ainda cabines de tradução simultânea. O Auditório Tabocas, nome de uma das batalhas contra os 
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invasores holandeses, tem a capacidade para 900 lugares, com um palco de 48 metros quadrados 

e demais infra-estruturas para eventos. O CECON dispõe também de 13 salas de reuniões, com 

nomes de grandes revolucionários e escritores pernambucanos, com capacidade para 60, 90 e 120 

lugares, sendo três delas reversíveis com divisórias acústicas que podem acomodar até 300 

pessoas quando transformadas em um único espaço. O CECON dispõe ainda de um grandioso 

pavilhão de feiras e exposições, salas VIP, lojas, lanchonetes e um espaço cultural multiuso com 

capacidade variada entre 100 a 300 pessoas (PERNAMBUCO, 2005l). Portanto, trata-se de uma 

unidade de grande porte, complexa e com diversas peculiaridades, o que demandou certamente 

uma análise minuciosa por parte da consultoria organizacional na realização de sua proposta de 

reestruturação.    

6.2 As [re]ações das forças políticas do Estado e da 
sociedade frente ao Programa de Desestatização    

Ao tomarem posse em suas novas posições na equipe do Governo (1999 

 

2002), os 

presidentes das estatais deficitárias já podiam imaginar o desafio que teriam pela frente. Com as 

organizações incluídas no Programa de Desestatização, eles precisavam conhecer a real situação 

econômico-financeira destas organizações a fim de prestarem informações à cúpula do Governo, 

que decidiria sobre suas reestruturações.    

Alguns presidentes mostraram-se resistentes à possibilidade de o Governo desfazer dos 

ativos públicos sob seu comando e procuraram defendê-los. No caso da CEASA, o argumento do 

Presidente da CEAGEPE estava pautado na idéia de que esta organização poderia tornar-se auto-
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sustentável, através do aumento da arrecadação, mantendo a importante função reguladora de 

preços do mercado hortifrutigranjeiro, conforme expresso a seguir:  

Além de ser viável, o Estado não gasta nada com a companhia [CEAGEPE]. 
Temos arrecadação própria. Não vejo como interessante a opção de 
privatização [...] A CEAGEPE praticamente vive só. O que impede o seu salto 
são os grandes débitos. O governo repassa recursos apenas para CEAGEPE 
promover benfeitorias e reformas (RIBEIRO, 07/02/99, p. A4).   

Compartilhando de opinião semelhante, o Presidente da EMPETUR se posicionou 

contrário à idéia de privatização da unidade Centro de Convenções que, para ele, consistia em um 

importante instrumento indutor do desenvolvimento econômico regional, estando, neste fato, a 

principal razão de sua discordância. Seu argumento era baseado na idéia de que um evento 

realizado no Centro de Convenções contribui sobremaneira para geração de recursos ao Estado, 

na medida que um congressista, ao visitar Recife, gasta com alimentação, hotelaria, transporte, 

dentre outras despesas, injetando assim um volume considerável de recursos na economia local. 

Desta forma, segundo ele, com a manutenção do Centro de Convenções sob seu domínio, o 

Governo de Pernambuco estaria exercendo o seu papel legítimo de promotor do desenvolvimento 

estadual. Tais argumentos podem ser verificados no relato do então Presidente da EMPETUR:  

O Centro de Convenções mostrou e demonstrou que seria um absurdo se falar 
em privatização do Centro antes que se tivesse um estudo apurado dos reflexos 
diretos e indiretos na economia de Recife e Olinda em relação aos eventos ali 
realizados. O Centro de Convenções não se mede por sua receita operacional, 
[...] ele é uma âncora para o desenvolvimento do turismo de negócio de uma 
região.  
Cabe ao Estado ser indutor do desenvolvimento, cabe ao Estado cuidar da 
economia da maneira macro, então só o Estado iria se interessar realmente no 
crescimento da economia (Sr. Frederico Loyo, entrevista, 08/09/2005).      
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Presidentes de outros órgãos, como a Companhia Editora de Pernambuco (CEPE), a 

Empresa de Fomento de Informática do Estado de Pernambuco (FISEPE) e o Laboratório 

Farmacêutico de Pernambuco (LAFEPE), incluídos no Programa de Desestatização, também 

manifestaram seus descontentamentos quanto à possibilidade de privatização destas organizações 

(DESESTATIZAÇÃO, 07/02/99). 

Diante desses posicionamentos, manifestados em um jornal local sob a manchete 

Desestatização é colocada em xeque , a reação do Governo foi imediata. O Secretário de 

Administração e Reforma do Estado advertiu que as manifestações de alguns presidentes, 

contrárias ao Programa de Desestatização, eram individuais e isoladas, fruto da inobservância da 

determinação do Governador Jarbas Vasconcelos, que está pronto a levar esse processo à frente, a 

todo custo . Pois, segundo ele, o Programa de Desestatização, de redefinição do modelo de 

Estado, é um dos alicerces do Governo Jarbas (ROMÃO, 07/02/99, p. A4). Por este motivo, 

segundo o Secretário, a Fundação Getulio Vargas havia sido contratada a fim de realizar um 

diagnóstico completo das empresas estatais que poderiam assumir qualquer um dos modelos 

autorizados na legislação. 

Mas não só os presidentes das organizações passíveis de privatização demonstravam suas 

preocupações, como também os funcionários dos órgãos estatais temiam por seus destinos após a 

desestatização. Antes mesmo de iniciar o novo Governo, os jornais locais estampavam as 

opiniões dos funcionários sobre a temida reforma administrativa. Tal política pública era o 

fantasma que rondava os servidores públicos 20 (SECRETÁRIOS, 31/12/1998, p. A2) de 

Pernambuco, esta definição demonstra nitidamente o estado de alerta em que se encontravam os 

funcionários diante da possibilidade de demissões. A aprovação da Lei da Desestatização, 

                                                

 

20 A Reforma Administrativa de Pernambuco foi assim definida em matéria publicada no Diário de Pernambuco do 
dia 31/12/1998. 
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associado ao anúncio da extinção de órgãos como Casa do Estudante, a Escola de Saúde do 

Estado e o Porto de Petrolina, veio agravar a expectativa dos funcionários da máquina pública.   

Os funcionários do Centro de Convenções, que já tinham passado por uma mudança 

institucional um tanto traumática, dada a forma abrupta de sua realização 

 

a incorporação da 

EMPETUR com o CECON em 1992, estavam assustados com a possibilidade de nova separação 

e posterior privatização desta unidade. Esta preocupação foi manifestada em reunião com o 

Secretário Executivo da Comissão da Reforma do Estado do período, na qual este procurou 

esclarecer que o objetivo do projeto consistia em buscar um novo modelo de administração para o 

CECON. Mesmo diante desse esclarecimento, a ansiedade vigorava entre os servidores, os quais 

já imaginavam a decisão drástica do Governo de fazer demissões em massa, conforme relatado 

por um dos membros da comissão de funcionários:  

[...] a Fundação Getúlio Vargas queria dados para um estudo. [Pensavam:]   

 

Será que estudo é esse que vão fazer? De quê? . [...] A gente sempre pensa 
o pior, no caso da gente, o pior seria a privatização. [Pensavam:]  

 

Estão 
todos demitidos. Nós somos celetistas, eles podem demitir a gente na hora que 
quiser (Sr. Sérgio Lima, entrevista, 04/10/2005).   

Nas reuniões, o Secretário Executivo procurou tranqüilizá-los, informando que não 

estavam partindo da premissa da separação do CECON, mas apenas pretendiam realizar um 

trabalho em parceria com os funcionários para tentar uma alternativa quanto à forma de 

administrar aquela unidade, afastando a possibilidade de demissões.   

A situação não foi diferente no caso da CEASA. Ao constatar que a CEAGEPE 

encontrava-se no rol das empresas privatizáveis , os funcionários, também experientes em 

processos de fusão e cisão em virtude da história desta organização, começaram a especular sobre 

qual seria o destino daquela organização, resultando em um clima de instabilidade e apreensão, 
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especialmente relativo à possibilidade de desligamento, conforme relatado pelo Presidente da 

organização daquele período, Sr. Charles Ribeiro:   

[...] a equipe de transição já tinha decidido e ele [Governador] já tinha 
anunciado que iria privatizar várias empresas, então a Ceagepe já entrou nesse 
rol, aí já foi um pandemônio .   
O clima dos funcionários era de apreensão, de temor, porque como a empresa 
em si, o nível de idade era um pouco avançado, o pessoal imaginou:   Na hora 
que isso for vendido, simplesmente o pessoal vai descartar a gente, vai colocar 
tudo novinho aqui (Sr. Charles Ribeiro, entrevista, 01/09/2005).         

A entrada dos consultores na CEASA agravou a ansiedade dos seus funcionários, pois a 

presença da consultoria significava a concretização do que era, até então, um programa de 

Governo contido apenas em documentos. Na tentativa de neutralizar essas reações, o Presidente 

da organização realizava reuniões freqüentes com os funcionários a fim de informar sobre o 

andamento do projeto. Tais fatos foram relatados pelo próprio Presidente da organização, Sr. 

Charles Ribeiro:   

Quando a Fundação se instalou lá, com uma salinha, aí foi um pandemônio , o 
pessoal dizia: 

  

eita, pronto, chegou o pessoal , e aí todo mundo ficava 
aperriado , ficava aquela fofoquinha: 

  

o que vai acontecer? . [...] realmente 
houve um clima de instabilidade, que logo depois foi contornado, sem nenhum 
problema (Sr. Charles Ribeiro, entrevista, 01/09/2005).   

Diante do ambiente de instabilidade entre os servidores estatais, críticas ao Governo do 

Estado despontaram nos jornais locais durante o período da reforma. Dentre elas, estava a 

incisiva matéria no Diário de Pernambuco que mencionava:  

A equipe do Governador Jarbas Vasconcelos precisa dar um freio de arrumação 
no processo de reforma da máquina administrativa. Ou seus assessores ainda 
não conseguiram estabelecer o tamanho exato da reforma ou simplesmente se 
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comunicam muito mal internamente. E acabam se comunicando mal com a 
população (ROCHA, 01/10/1999, p. B2).   

Esta foi a opinião de um jornalista da folha de economia do Diário de Pernambuco em virtude da 

proposta orçamentária do Estado do ano 2000, apresentada à Assembléia Legislativa, demonstrar 

ser possível reduzir para 58,6%, ainda no ano 2000, o comprometimento da receita corrente 

líquida do Estado com a folha de pagamento, sem ter que recorrer à demissão de funcionários. 

Segundo ele, seria possível entrar nos limites estabelecidos pela Lei Camata21, sem o trauma 

gerado entre os servidores, e sem o desgaste político sofrido pelo Governo; apenas com o 

controle rígido da folha de pagamento, associado às medidas de aumento de arrecadação e, 

principalmente, com a transferência da folha de pagamento de aposentados e pensionistas para o 

Fundo de Aposentadoria e Pensões do Estado de Pernambuco (FUNAPE), cuja criação estava 

entre as medidas da reforma do Estado.  

Outras forças contrárias à reforma administrativa atuavam na esfera estatal. 

Representantes sindicais dos funcionários públicos também apresentaram suas críticas à proposta 

de reforma. Segundo eles, tal reforma nada mais era do que uma maneira encontrada pelo 

Governo de delegar poderes à iniciativa privada e de reduzir suas atribuições. Argumentaram 

ainda que, com a flexibilização da gestão e a conseqüente facilidade de contratar funcionários, as 

empresas públicas poderiam se tornar verdadeiros cabides de empregos (GOVERNO, 

26/02/2000).   

Ciente do quadro de reações dos diversos segmentos da sociedade, a equipe do Governo 

de Pernambuco procurou enfatizar, por diversas vezes, na imprensa local seu empenho em 

realizar o ajuste fiscal sem precisar recorrer à redução do quadro de pessoal (IMPACTO, 

                                                

 

21 Lei Camata I, de autoria da deputada federal do Estado do Espírito Santo, Rita Camata, refere-se à Lei 
Complementar nº 82, de 27/03/1995, que limita o gasto com folha de pagamento em 60% da receita corrente líquida 
do Estado (BRASIL, 2005a).  
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14/03/99; VASCONCELOS, 14/03/99; FAZENDA, 23/03/99; VASCONCELOS, 04/07/99). 

Mesmo assim, a desconfiança imperava no ambiente das organizações estatais.      

6.3 A forma de atuação da GVconsult nas organizações 

Dando prosseguimento às ações da reforma, em março de 1999, consultores da GVconsult 

reuniram-se com técnicos da Comissão de Controle das Estatais e com o Secretário Adjunto de 

Administração do Estado a fim de obter informações sobre as organizações. Neste período, a 

imprensa local já noticiava os modelos institucionais mais prováveis para cada uma das 

organizações selecionadas. Deve-se destacar o fato de que para a CEAGEPE e para o CECON 

previam-se duas alternativas: a concessão ou o contrato de gestão (FGV, 11/03/99). 

Nas organizações, os presidentes foram incumbidos de montar uma comissão interna 

formada por técnicos de cada setor para disponibilizar informações, bem como participar de 

reuniões freqüentes com os consultores a fim de realizar a primeira etapa do projeto. Nesta 

comissão foram incluídos representantes das entidades sindicais dos funcionários, que tinham a 

missão de defendê-los diante de ameaças de redução de pessoal.  

Em cada organização estatal, havia um grupo de consultores atuando. Várias frentes de 

trabalho foram montadas para atender cada etapa do projeto. Os consultores, na grande maioria, 

profissionais atuantes no próprio estado, foram para as organizações coletar dados, conhecer suas 

peculiaridades e discutir com os dirigentes e técnicos, formas de torná-las eficientes, auto-

sustentáveis, bem como sugestões de novas modelagens de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo Governo.    
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A primeira etapa do projeto, definida como Análise Estratégica do Negócio , foi 

desenvolvida de forma bastante participativa, em conformidade com a metodologia da FGV-SP e 

a diretriz do Governo, como pode ser percebido no relato de um dos membros da comissão de 

técnicos sobre como desenvolviam as reuniões com os consultores:  

Era trabalhado um tema como, por exemplo, o cenário , naquele dia. E na 
reunião seguinte, eles chegavam já com o material pronto do que a gente tinha 
concluído na semana passada. Aí eles mostravam [...], por exemplo, quando a 
gente fez a missão , eles mostraram: 

 

Vejam a missão que nós chegamos... .  
Era discutido com o grupo (Sr. Sérgio Lima, entrevista, 01/06/2005).    

A participação e colaboração dos técnicos da comissão na elaboração das etapas do 

projeto, também foram ressaltadas pelo Consultor e Coordenador local do projeto, Sr. Paulo 

Gonçalves:  

Os trabalhos de prospecção e diagnóstico foram todos feitos com a participação 
direta desses funcionários, eles faziam parte do grupo de integração, nada de 
conclusão ali foi, nem de técnico da Fundação Getulio Vargas, nem de técnico 
da nossa empresa, foram todos conduzidos segundo a estrutura, mas traduziam 
a realidade que os funcionários da empresa transmitiam e nós registrávamos 
(Sr. Paulo Gonçalves, entrevista, 07/10/2005).  

Estas reuniões também serviram como canais de voz para os técnicos, que expressaram 

suas preocupações aos consultores sobre a possibilidade de estarem colaborando com um 

projeto que resultaria na demissão de pessoas da organização, de acordo com o relato do 

Coordenador local do projeto, Sr. Paulo Gonçalves:  

[...] houve uma etapa de..., [...] de reticência mesmo, de preocupação [os 
técnicos diziam]: 

 

O que vai ser de nós? . Algumas pessoas chegaram a dizer 
nas reuniões: 

 

Eu estou aqui protagonizando um processo que pode destruir
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colegas meus, tirar emprego de colegas meus . Mas depois isso foi entendido, 
foi assimilado, viu-se que o objetivo era um objetivo construtivo (Sr. Paulo 
Gonçalves, entrevista, 26/01/2005).  

O grupo de consultores responsável por esta etapa se reunia freqüentemente com a 

comissão técnica na qual discutiam basicamente os passos do planejamento estratégico: a missão, 

as forças direcionadoras externas, os impactos e incertezas, o cenário, os pontos fortes e fracos, as 

ameaças e oportunidades, a visão de futuro da organização e, por fim, os objetivos estratégicos e 

de curto prazo (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1999a, 1999b). Para se 

chegar a cada um desses objetivos, os consultores lançavam questões sobre o funcionamento das 

organizações e estimulavam os funcionários a responder e participar. Foram intensas discussões, 

ora em grupos, ora com todos da comissão, até atingir o objetivo proposto. O resultado de um dia 

de trabalho era apresentado na reunião subseqüente, de forma sistematizada, pelos consultores 

organizacionais, dando continuidade ao processo. Segundo um dos membros da comissão do 

CECON, a forma de conduzir as reuniões proporcionava um despertar do senso crítico dos 

funcionários que eram incentivados a apresentar respostas com base em suas próprias vivências. 

A metodologia de planejamento estratégico, orientada pelos consultores da GVconsult, foi 

amplamente utilizada pelos consultores locais nesta etapa de trabalho, conforme pode ser notado 

nos relatos de um dos membros da comissão de funcionários, Sr. Sérgio Lima, a respeito das 

reuniões:  

[...] essas pessoas [consultores] faziam esses questionamentos: 

 

Como você 
via a empresa? E como você imaginava que as pessoas de fora imaginavam a 
empresa? E o que a gente podia fazer para melhorar essa empresa? Quais são os 
pontos negativos para eliminar? E quais as possíveis ameaças que essa empresa 
poderia ter? (Sr. Sérgio Lima, entrevista, 01/06/2005).   
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    Nestas reuniões tratavam ainda sobre maneiras de tornar as organizações auto-

sustentáveis, com a implantação de novos negócios, a fim de incrementar a receita e melhorar a 

performance da organização. Algumas idéias foram lançadas para a unidade CECON, como a 

viabilidade da terceirização dos teatros e dos pavilhões, seu arrendamento total ou parcial, a 

terceirização de alguns serviços, bem como a possibilidade de desmembramento do Centro de 

Convenções da EMPETUR. Na CEAGEPE avaliava-se a viabilidade da separação das atividades 

de armazenagem e de abastecimento. 

Simultâneas a tais atividades, atuavam outras frentes de trabalho. Os demais consultores 

trabalhavam em setores específicos colhendo informações para realização das outras etapas do 

projeto como, por exemplo, a fase de análise crítica dos processos organizacionais, em que os 

consultores discutiam com os funcionários dos diversos setores os processos de trabalho, seus 

gargalos , dificuldades e como poderiam aprimorá-los.   

6.3.1  Os Relatórios de Progresso da consultoria e suas repercussões  

A cada etapa concluída, a consultoria apresentava um relatório dos trabalhos realizados 

nas organizações. O primeiro deles foi o Relatório de Progresso (R1), de dezembro de 1999, que 

incluía análises dos dois segmentos da CEAGEPE: o abastecimento, desenvolvido pela CEASA, 

e a armazenagem, desempenhada pelo Silo Portuário e pelas unidades do interior. Neste relatório 

constava a conclusão da primeira fase do projeto, que compreendia a análise estratégica do 

negócio, a análise crítica dos processos organizacionais, bem como, a apresentação da minuta do 

edital para a seleção do agente de colocação, conforme previsto na Proposta de Trabalho nº 91/99 

(PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1999a).   
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A Análise Estratégica do Negócio compreendia dados sobre a história das organizações, 

desde sua criação pelos Governos, suas missões, processos de fusão e cisão, à situação atual da 

instituição. Além disso, esta análise incluía a avaliação do mercado de atuação das unidades: no 

caso do CECON, o mercado de turismo de congressos e eventos; e no caso da CEASA, o 

mercado de abastecimento; bem como, a análise detalhada da concorrência destas organizações. 

Por fim, neste tópico, foram apresentadas idéias sobre a implantação de novos negócios nestas 

organizações a fim de maximizar seus valores no mercado. Para o CECON foram cogitadas 

algumas idéias, dentre elas, destacam-se as seguintes: desenvolver um empreendimento integrado 

ao Centro de Convenções formado por um hotel de convenções em conjunto com um pólo de 

lazer, um pólo gastronômico e um pólo cultural; realizar parcerias estratégicas com Agentes de 

promoção de eventos nacionais e internacionais, e outros centros de convenções; realizar 

parcerias estratégicas com agentes locais de promoção de eventos, rede hoteleira, grandes 

empresas para garantia de ocupação mínima com eventos corporativos. Para a CEASA os novos 

negócios pensados foram: agregar à CEASA um empreendimento composto por unidades de 

negócios integrados do tipo central de armazenagem de frios, central de armazenagem geral e 

central multi-serviços incluindo pousadas, posto de abastecimento, dentre outros. Vale ressaltar 

que tais idéias surgiram dos debates realizados com a comissão de técnicos das unidades 

organizacionais durante o desenvolvimento do processo de planejamento estratégico.                   

Outro componente da etapa Análise Estratégica do Negócio, também resultante das 

reuniões com as comissões técnicas das organizações, consistiu na apresentação do processo de 

planejamento estratégico. Portanto, a partir desta etapa, as organizações passaram a conhecer suas 

missões, pontos fortes, pontos fracos, cenários, objetivos estratégicos, visões de futuro, enfim, 

todos os estágios do plano estratégico, até então desconhecidos por boa parte dos funcionários 

que acharam interessante essa nova forma de pensar a organização, segundo seus relatos. Além 
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dessas conclusões, nesta etapa chegou-se também a algumas proposições quanto ao 

funcionamento da unidade CECON (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 

1999b, p. 59): 

a) era consensual o fato de que havia um engessamento burocrático

 

do modelo de 

gestão do Centro de Convenções naquele período; 

b) aquele momento seria uma oportunidade adequada para o desmembramento do Centro 

de Convenções da EMPETUR; 

c) era necessário conseguir alcançar uma administração auto-sustentável para o CECON 

que, naquele período, encontrava-se confundido com a dispendiosa estrutura da 

EMPETUR. Para isso, era preciso gerar recursos próprios e captar recursos externos para 

investimento em modernização e manutenção do Centro de Convenções, e implantar um 

plano de metas operacionais e de mercado para o CECON;  

d) e, ainda, a conclusão de que o Centro de Convenções gerava diversos benefícios ao 

Estado, mas que estes ainda não tinham sido avaliados, nem estavam dentro do objetivo 

do projeto ora em estudo. 

No caso CEASA não houve comentários adicionais.  

Por sua vez, na etapa Análise Crítica dos Processos Organizacionais foram avaliados os 

principais processos de cada divisão, os sistemas de informações, as estruturas organizacionais 

das unidades, bem como, realizado um levantamento preliminar dos quadros de pessoal. Para 

cada processo, os consultores fizeram um diagnóstico e apresentaram sugestões de melhoria, 

seguindo os modelos de análise de processos e sistemas, como metodologia de trabalho. Sendo 

que, no caso CEASA, estes processos foram divididos em processos de arrecadação , 

processos de recepção e expedição , e gerenciamento de programas especiais , dada às 

peculiaridades das atividades desenvolvidas por esta unidade.      
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Quanto ao sistema de informações, no caso CECON, foi diagnosticada a necessidade de 

informatização a fim de eliminar os gargalos operacionais e atingir maior eficácia e eficiência. 

No caso CEASA, foram escolhidos quatro núcleos de potencial geração, articulação, integração e 

processamento de informações (núcleo de recursos financeiros, núcleo de recursos materiais, 

núcleo operacional e núcleo de recursos humanos). Para cada um deles foram realizados 

levantamento e análise dos principais relatórios, apresentando proposições para melhoria da 

gestão de informação.     

Quanto à estrutura organizacional, no caso CECON, identificou-se que ela se encontrava 

misturada com a estrutura da EMPETUR, e parte importante de suas atividades-fim estava 

concentrada na Diretoria de Comercialização. No caso CEASA, uma nova estrutura foi proposta 

para a CEAGEPE como um todo, para substituir a estrutura vigente caracterizada como densa em 

divisões, embora algumas vezes com reduzido número de funcionários. A nova estrutura 

propunha reduzir o grau de verticalização, através da fusão de divisões e o fortalecimento da 

gerência de informática. Neste ponto, foram apresentadas algumas proposições para a adaptação 

da estrutura proposta.    

Também foram realizados nesta etapa levantamentos da estrutura de custos, instrumentos 

de controle, bem como indicadores de desempenho para avaliação das unidades.       

Por fim, neste relatório (R1) foi apresentada a minuta do edital de licitação, modalidade 

concorrência pública, para contratação dos serviços de divulgação e colocação no mercado das 

operações de reestruturação das organizações CEASA e Centro de Convenções, dentre as opções 

previstas na Lei nº 11.629/99.      

Após concluir o primeiro relatório, a consultoria o encaminhou à Comissão Diretora da 

Reforma do Estado para sua avaliação. Esta, por sua vez, apresentou aos dirigentes das 

organizações, que manifestaram seus descontentamentos com o diagnóstico elaborado pelos 
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consultores, conforme apontado por um dos Presidentes: [...] ao final disso, cada um dos 

dirigentes dessas empresas recebeu o relatório, e foi engraçado porque a revolta foi 

generalizada (Sr. Charles Ribeiro, entrevista, 01/09/2005). 

O fato de o relatório (R1) apontar os problemas de cada organização ocasionou a reação 

dos dirigentes que viram nos consultores a figura de um auditor , apontando erros e deficiências 

de sua gestão. Além disso, tal parecer poderia resultar na decisão do Governo de retirar da 

estrutura do Estado estas organizações ineficientes, o que não era a intenção dos dirigentes, de 

acordo com o relato do então Presidente da CEAGEPE, Sr. Charles Ribeiro:  

Porque na realidade o consultor funcionou como um auditor

 

[...] Como ali, 
praticamente todo o mundo já estava com quase um ano de administração, e 
praticamente todo o mundo já tinha um certo comando e controle de todas as 
ações, já vislumbrava uma possibilidade de salvar , de certa forma, cada 
empresa sua (Charles Ribeiro, entrevista, 01/09/2005). 

    

Por que foi uma revolta? Porque você simplesmente recebeu um documento 
dizendo o que você já sabia, mas que você esquecia porque queria [que 
indicava]:  

 

Você não está se planejamento, por isso que a empresa não tem 
como dar certo ainda (Charles Ribeiro, entrevista, 01/09/2005).  

No decorrer do projeto, diante da situação deficitária da CEAGEPE/CEASA, seus 

dirigentes procuraram implementar algumas mudanças com o intuito de incrementar a 

arrecadação, melhorar o desempenho e, conseqüentemente, evitar a extinção ou a privatização da 

organização. Sendo assim, tais dirigentes decidiram se reunir para fazer uma avaliação cuidadosa 

sobre os aspectos apontados no relatório da consultoria (R1). Discordaram de alguns pontos, por 

considerar que os consultores não tinham a devida experiência da peculiar atividade de 

abastecimento e armazenagem; mas avaliaram que a maioria dos fatos apresentados era 

inquestionável. Portanto, o diagnóstico do relatório foi avaliado pelo então Presidente da 



   
117

 
instituição como relevante e bastante proveitoso, pois este apontou os setores cruciais que 

deveriam sofrer mudanças a fim de melhorar o desempenho da organização, conforme 

apresentado em seu relato: de 0 a 100, eu quero dizer que 80% da consultoria e do relatório a 

nós apresentado, ajudou bastante , [...] o primeiro relatório foi muito salutar porque nos apontou 

onde é que a gente tinha que atingir (Sr. Charles Ribeiro, entrevista, 01/09/2005). 

Tais dirigentes aproveitaram a oportunidade de ter em mãos um relatório de avaliação da 

organização e ainda dispor de momentos de debates e orientação com os consultores 

organizacionais para aprimorar as idéias relativas às formas de incrementar a arrecadação da 

CEAGEPE/CEASA. As orientações da consultoria foram consideradas relevantes indicações para 

obtenção de um melhor desempenho. Deve-se destacar a constante interação existente entre os 

dirigentes da CEASA com os consultores da GVconsult, motivados em buscar alternativas para 

tornar a organização mais eficiente:   

[...] essa ação que nós fizemos de atacar o mercado [...] na época, nós 
levamos para a consultoria da Fundação o que a gente tinha feito e foi elogiado, 
eles até disseram:  

 

Perfeito, se vocês fizerem isso em todos os outros setores 
da empresa, realmente dá resultado . Foi um grande norte para que a gente 
pudesse começar a fazer algumas transformações dentro da Ceasa (Sr. Charles 
Ribeiro, entrevista, 01/09/2005).  

Desta forma, atribuiu-se às importantes contribuições de uma consultoria que dispõe de 

reconhecido know how, associado às ações da direção e ao cenário favorável ao incremento de 

receita 

 

nessa ocasião, incentivos do Governo ao setor avícola proporcionaram a melhoria do 

desempenho do Silo Portuário e das unidades armazenadoras do interior 

 

a sobrevivência da 



   
118

 
unidade da CEAGEPE22 

 
a CEASA à onda de privatização e extinção das estatais, segundo 

avaliação do Presidente da instituição no período:   

Então nós tivemos a sorte de estar em um bom momento de arrecadação e com 
uma consultoria do porte da FGV do lado. Então, com isso, a CEAGEPE 
ganhou uma sobre-vida , porque se não fosse isso ela teria sido realmente 
extinta, a gente não tem dúvida nenhuma; privatizada seria difícil (Sr. Charles 
Ribeiro, entrevista, 01/09/2005).  

No entanto, esta postura adotada pelos dirigentes da CEASA frente ao trabalho da 

consultoria, diverge, em grande medida, daquela adotada pelos dirigentes da unidade CECON. 

Tal postura decorre da discordância destes sobre a forma com que o Centro de Convenções estava 

sendo avaliado pelos consultores. Segundo eles, o estudo se restringia a analisar o resultado 

operacional da unidade e não a sua contribuição para o fomento do turismo de negócio da região: 

Eu acho que a consultoria não fez um estudo que eu desejava. Pelo que eu me lembre, ela 

apenas fez um estudo superficial, e não um estudo de repercussão financeira, [...] Ela apenas 

olhou para as receitas e as despesas  (Sr. Frederico Loyo, entrevista, 08/09/2005).  

Argumentou-se ainda que o estudo do Centro de Convenções não foi realizado 

considerando a estrutura da EMPETUR separadamente, fato que prejudicou a análise, pois esta 

empresa estatal fora considerada a principal responsável pelos déficits apresentados na 

organização, segundo o Presidente da instituição no período.    

Compartilhando de opinião semelhante, um diretor da organização analisou que a origem 

do problema estaria na definição dos critérios de avaliação realizado no âmbito da Secretaria de 

Administração e Reforma do Estado (SARE), sem uma discussão ampla com os dirigentes do 

CECON. Pretendia-se que fosse realizado um estudo que avaliasse a repercussão na economia, de 

                                                

 

22 A organização CEAGEPE foi extinta em 2003, com a promulgação da Lei Complementar nº 049/03, 
permanecendo parte dela, a unidade CEASA, que foi reestruturada e tornou-se uma organização social.   
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um evento ocorrido no Centro de Convenções, de acordo com o relato do Diretor Administrativo-

financeiro do período, Sr. Emanuel de Andrade:   

Nós considerávamos que teria que ser feito um trabalho muito mais amplo de 
repercussão econômica do Centro de Convenções no turismo de Pernambuco, o 
que é que o Centro de Convenções representava para o turismo de Pernambuco, 
achávamos [...] que era o maior instrumento, uma vez que em Recife o turismo 
de negócio hoje é a alavanca dos turistas que vêm aqui (Sr. Emanuel de 
Andrade, entrevista, 14/03/2005).  

O posicionamento contrário dos dirigentes ao estudo do CECON consistia, em essência, 

na relevante questão que norteiam os diversos debates sobre a política de reforma estatal: qual o 

papel apropriado do Estado em relação ao mercado e à sociedade. Sob o argumento de que, com a 

permanência do CECON na estrutura estatal, o Estado estaria exercendo seu dever de promotor 

do desenvolvimento, justificando até mesmo um resultado deficitário do ponto de vista 

operacional, os dirigentes do Centro de Convenções defendiam uma nova forma de avaliação 

para esta unidade e sua permanência sob o domínio estatal:  

Eu gostaria muito que fosse efetuado um estudo de repercussão financeira na 
economia da cidade em relação aos eventos ali realizados. Porquê? Cabe ao 
Estado ser indutor do desenvolvimento, cabe ao Estado cuidar da economia da 
maneira macro, então só o Estado iria se interessar realmente no crescimento da 
economia [...] (Sr. Frederico Loyo, entrevista, 08/09/2005).   

Sem esta avaliação mais ampla, o Presidente da EMPETUR/CECON foi veemente ao se 

pronunciar contrário à privatização aos reformadores pernambucanos:  

 

Eu me recuso a discutir privatização do Centro de Convenções sem que haja 
esse estudo de repercussão financeira dos eventos na economia da cidade. Fora 
isso, é uma discussão inócua da qual eu me recuso a participar. As decisões não 
cabem a mim, mas eu não vou corroborar (Sr. Frederico Loyo, entrevista, 
08/09/2005).   
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Em virtude desta discordância com a consultoria, nenhuma sugestão de mudança 

apresentada pelos consultores organizacionais foi implementada na unidade Centro de 

Convenções.  

A respeito do argumento apresentado pelo então Presidente do Centro de Convenções 

sobre o estudo realizado pela GVconsult, o consultor local Prof. Djaílton de Araújo contrapôs 

afirmando que o estudo sobre o Centro de Convenções enfatizou especialmente este aspecto 

 

o 

relevante papel do Centro de Convenções para a economia regional 

 

sendo esta a principal 

justificativa da consultoria propor a separação do CECON da instituição EMPETUR, já que as 

ações desta instituição, após o processo de  incorporação, passaram a sobrepor os objetivos do 

Centro de Convenções, conforme apresentado em seu relato:            

[...] qual é o seu papel? É a captação de eventos, de congressos, seminários, 
simpósios para o Recife, conseqüentemente ele tem uma ação efetiva no 
aumento de fluxo turístico para o Estado.  
[...] a EMPETUR tinha uma outra finalidade. Tinha um outro papel. E após a 
absorção, aquelas prioridades que eram dadas ao Centro de Convenções, 
passaram a ser secundárias, depois da absorção, conseqüentemente o impacto 
econômico/financeiro que sempre gerava para o Estado, foi gradativamente 
sendo reduzido. E foi avaliado. Isso era até uma das justificativas, das fortes 
justificativas que nós tínhamos para propor a separação 

 

(Prof. Djaílton de 
Araújo, entrevista, 06/10/2005).   

A diferença de postura entre as equipes da CEASA e do Centro de Convenções foi 

observada pelo Consultor e Coordenador geral do projeto, Sr. Paulo Hummel, que ressaltou o 

engajamento imediato da equipe da CEASA e sua disposição para empreender mudanças na 

organização a partir da interação com a consultoria; e a resistência inicial da equipe do Centro de 

Convenções às idéias do projeto, que foi sendo diluída no decorrer do trabalho com a 

participação efetiva dos funcionários desta unidade durante o desenvolvimento do projeto:  
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CEASA e Centro de Convenções eram duas situações bem diferentes, vamos 
dizer assim [...] A Ceasa

 
foi uma experiência extremamente interessante porque 

no momento em que a gente começou a fazer o Planejamento estratégico, a 
discutir com eles o que deveria ser [feito], eles já começaram automaticamente 
a fazer modificação, a transformação da Ceasa anterior para a Ceasa nova, uma 
série de atividades [...]. Uma das coisas muito interessantes é que eles 
aproveitaram muito esse processo de mudança, de pensamento [...] a gente 
sentia que havia uma evolução. Então, ou seja, o pessoal entendeu e aceitou, 
desde o primeiro momento, quais eram os objetivos e participaram plenamente 
em relação a eles.  
Já no caso do Centro de Convenções, houve, no começo, uma resistência muito 
grande do pessoal, mesmo porque o Centro de Convenções e o órgão de turismo 
do Estado [EMPETUR] estavam [...] confundidos em termos do modelo. Na 
verdade, não existia um Centro de Convenções e um Centro de turismo, existia 
uma coisa que abrangia tudo. [...] essa reação aos poucos, com os trabalhos de 
Planejamento Estratégico, com todos esses trabalhos que nós fazíamos e 
reuniões mensais com todos os funcionários, [...] esse pessoal foi percebendo 
que, na realidade, era de interesse deles colaborar para que o trabalho fosse o 
melhor possível (Sr. Paulo Hummel, entrevista, 05/09/2005).    

De qualquer forma, a consultoria, exercendo a função de orientação técnica ao Governo, 

deu continuidade ao projeto e apresentou o segundo Relatório de Progresso (R2) que continha o 

resultado do trabalho relativo aos aspectos jurídicos, patrimonial e econômico-financeiro das 

organizações. A partir deste relatório, as análises das unidades CEASA e Silo Portuário passaram 

a ser apresentadas separadamente, pois a consultoria chegou a conclusão de que se tratavam de 

negócios bastantes distintos e, por este motivo, deveriam realizar-se estudos diferenciados. Com 

isso, a partir desse ponto, os relatórios citados referem-se apenas à unidade CEASA, foco da 

presente pesquisa.     

6.3.1.1 O Relatório de Progresso nº 2 da consultoria  

O segundo relatório do projeto foi apresentado pela consultoria, em julho de 2000, 

contendo as avaliações jurídica, econômico-financeira e patrimonial das organizações.  
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A análise jurídica consistiu no levantamento dos passivos fiscais, previdenciários e de 

encargos sociais; além dos aspectos relativos à titularidade dos imóveis e bens móveis; à posição 

dos passivos trabalhistas; à revisão das ações jurídicas existentes e à proposição de alternativas 

para o saneamento das dívidas das organizações. Também foi realizada a avaliação patrimonial 

dos acervos das organizações CEASA e CECON.  

Já a Avaliação Econômico-financeira compreendia alguns aspectos que merecem ser 

destacados. O primeiro deles refere-se às diretrizes que fundamentaram a modelagem proposta 

pela consultoria para as organizações. O novo modelo seria baseado nas idéias contidas no Plano 

Diretor da Reforma do Estado de Pernambuco, seguindo os moldes da estrutura apresentada neste 

documento, estrutura esta inspirada no modelo do Governo Federal, da Reforma Administrativa 

de 1995. O capítulo de apresentação deste documento comprova tal constatação:  

O produto do presente Relatório (R2), [...] que tem como ponto de origem a 
atividade Concepção e Aplicação de Metodologia para escolha do Modelo de 
Reestruturação , na qual se procede a uma análise global do novo Modelo 
Societário e de Gestão de cada uma das Organizações, à luz do arcabouço 
conceitual e das diretrizes estratégicas delineadas pelo Governo do Estado de 
Pernambuco, do Plano Diretor de Reforma do Estado e da análise específica das 
principais disfunções estruturais e operacionais [...]. Tais análises (global e 
específica) conduziram à fundamentação do Modelo Societário e de Gestão [...]. 
(PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2000b, p. 7, grifos 
nossos).       

Trechos do Plano Diretor estatal podem ser percebidos no conteúdo do Relatório de 

Progresso da consultoria (R2), no item Modelo de decisão para fundamentação do processo de 

reestruturação , dentre eles destaca-se o que se refere à concepção sobre o papel do Estado 

moderno:  
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Um novo modelo conceitual quanto às formas de prestação de serviços e quanto 
às formas de propriedade

 
dessas estruturas produtivas, constitui uma das bases 

para a transformação desejada do Estado. Vale dizer, ter-se uma efetiva 
presença do Estado na formulação, condução e coordenação das políticas e 
estratégias públicas, delegando-se a execução dos serviços públicos não-
exclusivos e não-essenciais, seja diretamente para organizações do mercado, 
através da privatização e concessão, seja para entidades autônomas voltadas 
para o interesse público (organizações sociais). (PERNAMBUCO; 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2000a, p. 75, grifos nossos).    

De acordo com tais diretrizes, o Relatório da consultoria (R2) apresentou os modelos 

institucionais mais indicados para o CECON, dentro da concepção da nova estrutura do Estado, 

caracterizada pela distinção entre atividades exclusivas e não-exclusivas de Estado, conforme 

pode ser notado no trecho a seguir:  

[...] para a EMPETUR/CENTRO DE CONVENÇÕES propõe-se a 
transferência de funções hoje realizadas exclusivamente pelo setor público, para 
agentes privados ou entidades não-estatais, por meio de privatização, 
concessão, contrato de gestão ou cessão em comodato. Acreditamos ser mais 
adequado para o Centro de Convenções a utilização de mecanismos de 
concessão para agente privado ou contrato de gestão para organização social

 

(PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2000b, p. 58, grifos 
nossos).     

           

Pode-se concluir, portanto, que as novas modelagens das organizações CEASA e CECON 

estiveram calcadas nas premissas da Reforma Administrativa do Estado, dentro do quadro 

definido pelo Governo de Pernambuco.      

A etapa seguinte, do item Avaliação Econômico-financeira , contida no Relatório de 

Progresso, consistiu em uma análise retrospectiva do desempenho das organizações nos aspectos 

mercadológico, operacional e econômico-financeiro dos últimos anos.  

Realizou-se também, nesta etapa, a análise das dificuldades e limitações, deficiências e 

disfunções da gestão governamental nas duas organizações. A partir dessa análise, foram 
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apresentados os prováveis modelos de gestão que possibilitariam eliminar tais disfunções 

diagnosticadas nos dois Relatórios de Progresso.  Tanto para o CECON quanto para a CEASA, 

sugeriu-se primeiramente o regime de Concessão, que seria operado por um agente privado, 

regido por contrato, no qual se manteria a propriedade nas mãos do Estado, que deveria 

disponibilizar uma estrutura mínima para supervisão e monitoramento do contrato de concessão. 

O concessionário, por sua vez, ficaria responsável por realizar investimentos, manutenção e pela 

gestão da organização. A partir dos modelos propostos, a consultoria realizou projeções de 

geração de caixa das organizações com seus novos núcleos de negócios, propôs estruturas 

organizacionais mais enxutas , apresentou formas de sanear os passivos, realizou planos de 

investimentos de recursos para incremento dos novos negócios que deveriam ser realizados pelo 

novo concessionário, e apresentou uma projeção de fluxo de caixa no horizonte de dez (para 

CECON) e 20 anos (para CEASA). No entanto, novos modelos de gestão voltaram a ser 

discutidos com a Comissão Diretora de Reforma do Estado (CDRE) que resultou na proposta 

final apresentada no Relatório nº 3 (R3).     

6.3.1.2 O Relatório de Progresso nº 3: as propostas de modelos de 
privatização  

Feito os diagnósticos e prognósticos das organizações nas etapas anteriores, partiu-se para 

o terceiro Relatório de Progresso (R3), em que continha análises detalhadas sobre os modelos 

propostos para as organizações.  

Durante a execução desta etapa, foram realizadas diversas reuniões entre os consultores, a 

equipe do Governo e sua assessoria jurídica a fim de discutir sobre os modelos mais apropriados 

para cada uma das organizações. Foram vários debates até concluir qual seria a melhor 
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modelagem para as organizações, conforme cita o Secretário Executivo da Comissão de Reforma 

do Estado do período, Sr. Hélio Oliveira:  

Esse processo era um aprendizado, o pessoal da Fundação vinha para cá, 
traziam propostas, o nosso apoio jurídico que era quem sentava conosco para 
discutir modelo, modelagem, e a gente ia descartando as hipóteses que não 
podiam, e ia deixando as que eram viáveis (Sr. Hélio Oliveira, entrevista, 
13/10/2005).  

O Coordenador local do projeto, Sr. Paulo Gonçalves, relatou o caminho percorrido pelos 

consultores para se chegar à decisão dos modelos apropriados para as organizações, iniciando 

com os debates com a comissão técnica e os dirigentes das organizações, até a apresentação de 

alternativas para a Comissão Diretora da Reforma do Estado (CDRE):  

Primeiro a gente escutou e levou em conta o processo de auto-diagnóstico e 
prospecção, levou em conta o posicionamento dos grupos dos representantes 
internos da classe técnica e gerencial dessas empresas, [que] foram 
sedimentados e formalizados nos relatórios [...] E também das diretorias desses 
órgãos. Depois disso foi levado à Comissão Diretora (CDRE), [com] 
participação do Vice-governador do Estado, Dr. José Mendonça Filho; o 
Secretário de Administração, Dr. Maurício Romão; o então Secretário da 
Fazenda, que era o Dr. Jatobá, e do Dr. Hélio Oliveira e integrantes da 
Comissão de Reforma do Estado (CRE).  Isso foi levado às reuniões, colocamos 
esses painéis, colocamos essas alternativas, esses cenários. E também houve a 
participação da assessoria jurídica do Governo do Estado (Sr. Paulo Gonçalves, 
entrevista, 07/10/2005).  

Para a CEASA, a proposta inicialmente apresentada foi o modelo de arrendamento por 

período de 20 anos. No entanto, este modelo de antemão foi descartado em decorrência de 

restrições jurídicas quanto ao período do contrato, que deveria ser no máximo de cinco anos, 

demandando novo processo licitatório após esse período, tornando assim um negócio inviável 

para os grupos privados, em função dos valores investidos no negócio. Diante disso, a solução 

encontrada foi a concessão de uso de bem público, regime que permitia a operação do negócio 
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por 20 anos.  Este modelo tanto poderia ser implantado de imediato, como de forma gradual; 

neste último caso passando por um período de dois anos para devidos ajustes, que permitiriam a 

organização atingir um patamar de desempenho adequado à sua absorção pela iniciativa privada, 

se esta fosse a decisão do Governo. Sendo assim, foram realizadas análises comparativas entre os 

modelos de implementação imediata e de implementação gradual, bem como um detalhamento 

sobre os estágios da reestruturação para o modelo de implantação gradual (PERNAMBUCO; 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2000c). Descartou-se a possibilidade de venda da CEASA 

por considerá-la um importante instrumento para a área de abastecimento e regulação do mercado 

de alimentos, por este motivo, devendo ser mantida sob propriedade estatal e as operações do 

concessionário, sob regulação do Governo (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO 

VARGAS, 2000a).       

Para o CECON, a consultoria também apresentou a proposta de arrendamento, com 

gerenciamento privado e manutenção da propriedade estatal. Diante dessa proposta, o Governo 

do Estado, fez algumas ponderações a respeito da existência de outros casos de privatização total 

de centros de convenções no Brasil, e da preocupação quanto à garantia da preservação dos 

objetivos institucionais do CECON (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 

2000d). Como nesse modelo havia restrição quanto ao prazo, que não poderia ultrapassar cinco 

anos, a proposta final foi novamente a concessão. Com esta definição, o próximo passo seria 

tomar as providências para a implementação do modelo de Concessão em ambas organizações. 

Com a implantação deste modelo, o Estado obteria alguns benefícios que foram ressaltados pela 

consultoria, tais como: a interrupção dos prejuízos acumulados pelo CECON e EMPETUR, a 

geração de caixa para o Governo em função da venda da concessão, não só no valor obtido com a 

operação, mas também os investimentos do concessionário que seriam incorporados ao 

patrimônio do Governo e, ainda, a dinamização da gestão do CECON que, sem o engessamento 
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do Estado, possibilitaria o incremento de suas operações, elevando o número de eventos 

(PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2000d). Neste caso, a opção de venda 

total do patrimônio foi descartada em virtude da avaliação patrimonial ter sido superior ao valor 

do negócio, ou seja, o valor que efetivamente se conseguiria obter no mercado (PERNAMBUCO; 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2000b).        

Portanto, as duas unidades organizacionais tiveram como proposta final o modelo 

concessão de uso de bem público

 

pelo fato de a equipe do Governo ter reconhecido a relevância 

desses órgãos, considerados bens públicos, optando por transferir apenas a gestão para a 

iniciativa privada, e não todo seu patrimônio, que continuaria sendo estatal.   

Concluída a execução do projeto, os reformadores pernambucanos reuniram-se com os 

consultores da FGV-SP a fim de analisar as propostas de modelagem das organizações contidas 

no Relatório de Progresso da consultoria (R3). Nesta reunião, foi solicitado aos consultores um 

documento complementar ao citado Relatório que abordasse os aspectos jurídicos necessários à 

implementação dos novos modelos nas organizações. Em atendimento a tal solicitação, foi 

elaborado o Relatório Final cuja primeira parte consistia no uso da doutrina jurídica para 

esclarecimento do termo e para fundamentação da escolha do modelo contrato de concessão de 

uso de bem público para a CEASA e para o Centro de Convenções. Valendo-se da definição de 

Hely Lopes Meirelles (2000, p. 247), a consultoria inicia o relatório esclarecendo:  

[...] contrato de concessão de uso de bem público, concessão de uso de bem 
público, ou, simplesmente concessão de uso, é o destinado a outorgar ao 
particular a faculdade de utilizar um bem da Administração segundo a sua 
destinação específica, tal como um hotel, um restaurante, um logradouro 
turístico ou uma área de mercado pertencente ao Poder Público concedente. É 
um típico Contrato de Atribuição, ...(...), mas, como contrato administrativo, 
não pode contrapor-se às exigências do serviço público, e isto o distingue 
visceralmente das locações civis ou comerciais (PERNAMBUCO; 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2000e, destaques do autor citado).   
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     Faziam também parte do Relatório Final um modelo de projeto de lei que seria 

encaminhado à Assembléia Legislativa pelo Governador do Estado, para a conversão ao regime 

de concessão à exploração das atividades da CEASA e do CECON; um modelo de minuta de 

Edital de licitação, modalidade Concorrência pública, para a seleção dos concessionários; e, 

ainda, um modelo do Contrato de Concessão a ser firmado entre o Governo do Estado e os 

concessionários, após a realização do processo licitatório (PERNAMBUCO; FUNDAÇÃO 

GETULIO VARGAS, 2000e). (Para melhor compreensão sobre as etapas do projeto, será 

apresentada na página seguinte uma síntese dos relatórios de progresso da consultoria, Quadro 8 

(6)).  

É oportuno destacar que os modelos propostos para as organizações apresentados pela 

GVconsult no citado relatório, estavam entre aqueles inicialmente cogitados pelo Governo de 

Pernambuco, conforme noticiado na imprensa local em março de 1999. Isto sugere que, dadas as 

diretrizes bem definidas pelo Governo no projeto de reestruturação, a consultoria teve seu espaço 

de atuação bastante limitado especialmente quanto à proposição de modelos para as organizações.  
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6.3.1.3 Uma crítica expressa ao relatório da consultoria 

Com a possibilidade de a organização CEAGEPE e sua unidade CEASA serem 

transferidas para a gestão do setor privado, conforme sugerido pelos consultores, técnicos desta 

organização se reuniram a fim de elaborar uma avaliação minuciosa sobre as proposições 

expressas no Relatório nº 2 da consultoria (R2) que apontava tal sugestão.  

De antemão, os técnicos ressaltaram a postura imparcial que procuraram adotar na 

avaliação deste segundo relatório, no documento intitulado Análise do Relatório de Progresso nº 

2 , cujo teor consistia em uma abordagem crítica e direta às suas proposições, fundamentada em 

alguns dados. 

Vários aspectos foram questionados por esta equipe técnica, que se preocupou em discutir 

desde questões mais amplas, como a temática da privatização para alguns setores da economia, 

até aspectos mais específicos, como o valor atribuído ao patrimônio das unidades da CEAGEPE. 

É oportuno destacar os principais argumentos contidos neste documento a fim de se obter uma 

idéia ampla sobre o seu teor, o qual conduzirá a algumas conclusões. As análises específicas 

contidas neste relatório referem-se às unidades CEASA e Silo Portuário. Mas, em virtude de o 

foco da presente pesquisa estar na organização CEASA, serão apresentados apenas os 

argumentos relativos a esta organização.  

O primeiro ponto de questionamento referiu-se à provável alienação da CEAGEPE como 

forma de contribuir para a redução das despesas públicas. Contestando tal idéia, a equipe técnica 

argumentou que esta organização não representava ônus financeiro e operacional ao Estado e, por 

este motivo, não poderia ser tratada como uma das empresas estatais responsáveis pela crise 

fiscal, prova disso estava no fato que a CEAGEPE, a partir do ano de 2001 não mais participaria 

do Orçamento Fiscal do Estado na rubrica despesas correntes . Sendo assim, a concessão ou 
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privatização desta organização não alteraria os custos da máquina administrativa estatal. 

Associado a isso tinha-se o fato de que esta organização vinha apresentando um incremento de 

receita, no período 1999/2000, apontando para uma situação financeira favorável 

(PERNAMBUCO, 2000b).   

Outro ponto tratado pelos consultores e questionado pela equipe técnica referiu-se às 

dívidas acumuladas por esta organização. Os técnicos argumentaram que várias ações estavam 

sendo empreendidas no sentido de renegociar os passivos existentes, resultando inclusive na 

adesão ao REFIS; estancando, assim, o crescente endividamento apresentado nos últimos anos 

pela organização (PERNAMBUCO, 2000b).   

As avaliações patrimoniais realizadas pela consultoria também foram foco de análise. A 

equipe argumentou que o valor atribuído à unidade CEASA estava relativamente abaixo do real, 

já que os consultores não haviam considerado o valor intrínseco do fundo de comércio, 

prejudicando sobremaneira o valor total do empreendimento (PERNAMBUCO, 2000b).  

Afora estes aspectos, a equipe técnica ressaltou que o relatório da consultoria não 

considerou os relevantes programas sociais desenvolvidos pela CEAGEPE como: Programa da 

Merenda Escolar, o Programa CEASA nos bairros, e o Programa Sopão; através dos quais esta 

organização exercia um importante papel social e econômico no Estado (PERNAMBUCO, 

2000b).    

Especificamente sobre a performance da CEASA, os técnicos destacaram o perfil 

inovador com que esta unidade estava sendo gerida com vistas a atender as exigências do 

mercado, beneficiando principalmente os pequenos produtores rurais, os comerciantes e os 

consumidores, e fortalecendo um dos maiores instrumentos geradores de emprego e renda do 

Estado (PERNAMBUCO, 2000b).    
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Além disso, argumentou-se que a ausência do Estado na gestão da política de 

comercialização, especialmente na CEASA, poderia resultar em grandes dificuldades ao 

segmento agrícola do estado, principalmente aos produtores rurais, ainda despreparados para tal 

realidade (PERNAMBUCO, 2000b).      

A equipe técnica não deixou de ressaltar que o modelo CEASA já era intrinsecamente o 

regime de concessão de uso de espaços, o mesmo sugerido pela consultoria em relatório, modelo 

através do qual a gestão governamental buscava o fortalecimento do processo regulatório de 

abastecimento alimentar no Estado (PERNAMBUCO, 2000b).   

Por fim, os técnicos ressaltaram que o estudo apresentado pela GVconsult não 

demonstrou os reais benefícios que o Estado e o público atendido pelas ações da CEAGEPE 

teriam com a privatização ou concessão de seus serviços. Além disso, os valores gerados pela 

alienação deste ativo público seriam insignificantes quando comparados com a função 

desempenhada por esta organização e seus reflexos no Estado (PERNAMBUCO, 2000b).  O 

relato de um dos técnicos responsáveis pelo relatório confirma tal informação:  

[...] eu não senti assim:  olha, na hora que você privatizar a CEASA, o Estado 
vai ganhar isso, isso, isso... Vai ser melhor para isso, isso, isso... . Não ficou 
demonstrado, por isso que a gente bateu forte nessa questão (Sr. Paulo de 
Tarso, entrevista, 21/09/2005).  

Opondo-se à idéia da privatização para o setor de abastecimento de gêneros alimentícios, 

os técnicos da CEAGEPE não se privaram de valer-se de novos argumentos. Em primeiro lugar, 

destacaram que, por se tratar de uma atividade própria à sobrevivência da população, a atividade 

de abastecimento agrícola deveria ser atribuição do Estado. Além disso, destacaram os 

argumentos de Vickers e Yarrow [s.d.] que consiste na idéia de que a eficiência das empresas 

privadas em setores oligopolizados não é comprovada; e de Pinheiro (1996) o qual defende que 
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não existem diferenças entre empresas públicas e privadas no aspecto eficiência . Para finalizar, 

questionaram o ganho de eficiência obtido na execução de algumas atividades pelo setor privado 

em detrimento da perda do poder do Estado nessas áreas, em especial no caso da CEAGEPE, um 

relevante instrumento da Política de Abastecimento Alimentar, pela qual o Estado atuava de 

modo a reduzir a influência do atravessador nos preços do produtor agrícola e no fim da cadeia 

produtiva, para o consumidor final.  

Dentro dessa perspectiva, tais técnicos lançaram o seguinte questionamento: até que 

ponto seria menos oneroso, mais eficiente e menos arriscado o Estado abrir mão de seu poder de 

intervenção direta na política de abastecimento e de orientação do mercado agrícola? 

(PERNAMBUCO, 2000b, p. 22).  

Havia a possibilidade de o Governo criar uma agência reguladora semelhante àquelas 

implantadas pelo Governo Federal, para controlar a prestação de serviço realizado pela 

CEAGEPE e sua unidade CEASA, após a privatização. Tendo em vista essa perspectiva, os 

técnicos argumentaram que, considerando o objetivo do Governo de empreender ajuste fiscal, 

implementar uma estrutura de agência reguladora para atuar indiretamente neste segmento, 

significaria aumento de ônus ao Estado, e ainda seria uma tentativa incerta de sucesso de atuação 

em uma atividade complexa e de extrema relevância para a sociedade, como a de abastecimento 

alimentar (PERNAMBUCO, 2000b).   

Finalmente, a equipe técnica esclarece que o documento ora apresentado consistia em 

críticas expressas ao Relatório da consultoria (e não às diretrizes do Governo) que, segundo eles, 

não apontaram de forma clara e convincente as vantagens do Estado com a transferência da 

atribuição de abastecimento alimentar para outros setores da sociedade, conforme apresentado a 

seguir:    
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É importante frisar, que as reflexões acima, bem como ao longo deste 
documento não se configuram em uma oposição linear ao processo de 
desestatização, mas sim que particularmente o estudo apresentado pela FGV, 
não conseguiu retratar e demonstrar quais seriam os reais benefícios para o 
Estado, e principalmente para os setores afins, da conseqüente privatização dos 
serviços inerentes a CEAGEPE

 
(PERNAMBUCO, 2000b, p. 22, grifos do 

autor).    

Em síntese, é possível perceber que todos os argumentos acima relatados foram 

apresentados com o principal intuito de defender a permanência da instituição sob o domínio 

estatal, contrários à privatização e à concessão que foi considerada um tipo de privatização 

parcial pelos técnicos da CEASA.  

Este relatório foi encaminhado, posteriormente, à Comissão Diretora da Reforma para ser 

apreciado, com o objetivo de tentar influenciar a decisão da cúpula em relação ao destino da 

organização CEASA. Um dos técnicos responsáveis pela elaboração do relatório atribuiu à 

compreensão da Comissão Diretora da Reforma (CDRE) sobre a relevância dos serviços 

prestados pela unidade CEASA ao Estado e ao segmento agrícola, a decisão de não realizar a 

privatização da unidade; além disso, demonstrou claramente, em seu relato, o alívio por terem 

conseguido mantê-la ainda que sob outro modelo institucional, uma Organização Social. Neste 

trecho também fica nítido o argumento fundamentado no polêmico debate acerca do papel 

adequado do Estado na economia:  

[...] a gente bateu forte nessa questão, e graças a Deus que a Comissão 
Diretora entendeu que a Ceasa deveria ficar, e não ser privatizada. Por exemplo, 
hoje você vê aqui, eu levo você agora ali, produtores rurais que vem para cá, 
que dependem [disso]; se fosse aqui privatizado, eles nem entrariam aqui na 
porta. Quer dizer, o Estado ainda tem que estar com o poder regulador para dar 
um respaldo ao processo (Sr. Paulo de Tarso, entrevista, 21/09/2005).    
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Como é possível perceber, a privatização foi encarada como a grande vilã do processo 

de Reforma do Estado pelos mais diversos grupos que compõem a estrutura do Estado, dos 

presidentes aos funcionários das estatais, além de membros da sociedade pernambucana.         

Em contrapartida, no caso CECON, os técnicos da comissão não se mobilizaram para 

fazer avaliação similar, mesmo porque eles não tiveram acesso aos relatórios elaborados pela 

consultoria, que ficaram restritos à cúpula do Governo, sendo esta uma das reclamações 

apresentadas por um dos técnicos, conforme relatado em entrevista: Eu participei desse estudo, 

até é uma reclamação [...] eu não vi a conclusão desse estudo. O estudo estava direcionado para 

isso, mas será isso que concluíram? Eu não sei (Sr. Sérgio Lima, entrevista, 01/06/2005). 

Segundo o Diretor desta unidade do período, Sr. Emanuel de Andrade, os funcionários do Centro 

de Convenções sentiram-se frustrados ao final do trabalho, pois participaram ativamente do 

processo, mas sequer foram informados sobre a conclusão do projeto.     

6.4 Em que resultou o Programa de Desestatização 

Concluído o trabalho da GVconsult nas unidades CEASA e CECON, em dezembro de 

2000, os relatórios foram encaminhados à Comissão Diretora da Reforma (CDRE) para efetiva 

implementação dos modelos propostos.  

Enquanto não ocorriam definições do Governo, os funcionários das organizações 

aguardavam o que ia acontecer, agora mais tranqüilos, por acreditar que este seria mais um 

trabalho que cairia em desuso, como comumente ocorre nas organizações estatais, nas quais o 

fator político é preponderante, conforme ressaltou um dos funcionários do CECON: [...] uma 
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coisa que era patrocinada pelo Governo e tinha a questão política, a gente se acomodou e viu que 

não ia dar em nada mesmo (Sr. Sérgio Lima, entrevista, 04/10/2005). 

Em meados de 2002, dando continuidade ao programa de Reforma Administrativa, 

membros da Comissão Diretora da Reforma afastaram-se provisoriamente de seus cargos 

estratégicos para se reunirem em torno de uma nova proposta de reorganização do Estado, que 

seria apresentada no segundo mandato do Governador Jarbas Vasconcelos, caso fosse reeleito. 

Neste projeto estariam as definições de algumas das organizações estatais listadas no Programa 

de Desestatização, que ainda encontravam-se indefinidas.  

Com a reeleição confirmada, em janeiro de 2003, a referida proposta foi promulgada, 

originando a Lei Complementar nº 049/03, que tratava sobre as áreas de atuação, a estrutura, bem 

como o funcionamento do Poder Executivo estadual. Segundo o Secretário Executivo da 

Comissão de Reforma do período, Sr. Hélio Oliveira, esta lei se originou baseada na experiência 

adquirida pela equipe do Governo durante o primeiro mandato (1999  2002), período em que foi 

possível inteirar-se da estrutura estatal e definir sua adequada dimensão e funcionamento.  

Seguindo as concepções estabelecidas no Plano Diretor da Reforma estadual, esta Lei 

previa, entre outros aspectos, a implantação do modelo Gerencialismo Público para a gestão 

pública estadual, como condição essencial para a concretização das mudanças propostas no 

projeto de Reforma do Estado; bem como, um novo desenho institucional caracterizado pela 

concentração da atuação do Estado nas atividades de formulação e coordenação de políticas 

públicas (PERNAMBUCO, 2003, p. 28-30). Portanto, os formatos da estrutura organizacional do 

Estado e da administração pública no segundo Governo Jarbas Vasconcelos (2003 

 

2006) 

baseavam-se no modelo gerencial , consoante os princípios da Reforma Administrativa iniciada 

no primeiro mandato, conforme está claramente expresso no documento institucional 
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Reestruturação e Modernização do Aparelho do Estado em Pernambuco (PERNAMBUCO, 

2003):  

As transformações visadas pela Reforma do Estado de Pernambuco, 
anteriormente indicadas, e as mudanças na forma de organização e 
funcionamento do governo, não se tornarão concretas a menos que os gestores 
públicos, em todos os níveis da administração direta e indireta do Estado, 
assumam uma postura de Administração Pública Gerencial, voltada para a 
resolução dos problemas e o alcance dos resultados com elevado grau de 
eficácia e de eficiência, valorizando cada real administrado, dele obtendo o 
melhor rendimento para a população pernambucana (PERNAMBUCO, 2003, p. 
28, grifos nossos).       

De acordo com essa perspectiva, a referida Lei propôs a nova forma de atuação do Estado, 

fundamentada na divisão das atividades públicas exercidas pelo Estado em dois tipos principais: 

as atividades exclusivas, aquelas que só poderiam ser exercidas de forma direta pelo Estado; e as 

atividades concorrentes, classificadas desta forma porque poderiam ser executadas também por 

outros entes. Desta forma, o Estado poderia exercer tais atividades tanto de maneira direta, 

através dos órgãos integrantes da estrutura estatal; como indiretamente, por delegação a outros 

agentes, através de concessão, contratos de gestão, parcerias ou convênios (PERNAMBUCO, 

2003, p. 62-63).  

É importante destacar a impressionante semelhança desta classificação com a estrutura da 

administração pública federal proposta pelo Governo Fernando Henrique Cardoso (1995 

 

1998), 

com a Reforma Administrativa de 1995. Percebe-se que esta Lei seguiu perfeitamente as 

diretrizes estabelecidas no Plano Diretor da Reforma estatal que, por sua vez, foram inspiradas no 

Plano Diretor da Reforma Federal, que continha as idéias fundamentais da reforma do Estado 

desencadeada pelo extinto Mare.          
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Com base nas definições do novo desenho da estrutura do Estado, proposto pela Lei 

Complementar nº 049/03, alguns órgãos e entidades da administração indireta foram retirados do 

aparelho estatal, outros foram transformados assumindo uma nova configuração institucional e 

ainda outros, permaneceram sob o controle estatal.  

Nesta Lei estavam as definições sobre os destinos das organizações previstas no Programa 

de Desestatização. Dentre os órgãos extintos estava a organização CEAGEPE, permanecendo 

apenas sua área de abastecimento, executada pela CEASA, que tomaria posteriormente um novo 

formato institucional. Quanto ao CECON, definiu-se por sua permanência como unidade 

organizacional da EMPETUR, que manteve a configuração de sociedade de economia mista, 

permanecendo sob o domínio estatal.  

No caso CEASA, o Governo decidiu que deveria transferir a gestão da organização para 

outro segmento da sociedade, retirando o Estado da atribuição de realizar diretamente a atividade 

de comercialização e abastecimento de alimentos, baseado na idéia de que esta não deveria ser a 

função do Estado, conforme evidenciado na descrição dos debates teóricos empreendidos no 

âmbito do grupo da Reforma do Estado: Nesses seis meses [período da elaboração da Lei nº 

049/03] a gente ficou desenhando os modelos, naquela discussão teórica: 

 

o Estado fica 

vendendo fruta e verdura [negócio da CEASA]. Cabe ao Estado vender frutas e verduras? (Sr. 

Acácio Carvalho, entrevista, 01/11/2005). 

No entanto, a opção de privatização encontrou fortes opositores que acreditavam não ser 

esta a melhor solução para a unidade CEASA, conforme evidenciado nos argumentos do relatório 

crítico elaborado por seus técnicos. Segundo o então Secretário Executivo da Comissão da 

Reforma do Estado, Sr. Hélio Oliveira, na CEASA havia a percepção da privatização como um 

grande mito que assusta as pessoas, fazendo-as se tornarem contrárias a esta idéia, por acreditar 

no seu insucesso. O referido Secretário relata os comentários dos funcionários da CEASA diante 
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dessa possibilidade: Então existia dentro da própria CEASA, esse mito de privatização: [eles 

diziam:] 

 
Esse negócio privado não vai dar certo! . Além desse fator, havia a preocupação 

sobre que organização poderia assumir um negócio tão específico e peculiar quanto à atividade 

de abastecimento, que tivesse conhecimento técnico adequado sobre o referido ramo. 

A partir dessas ponderações, a solução encontrada pela Comissão Diretora de Reforma do 

Estado foi o modelo institucional Organização Social (O.S.), pois através dele seria possível: 

transferir a execução da atividade a outra entidade, retirando-a da atribuição do Estado, e 

mantendo-a sob regulação estatal; ao mesmo tempo, conseguir competência técnica para gerir o 

negócio, feito pelo próprios técnicos da CEASA que possuíam vasta experiência e, sobretudo, 

tinham se engajado no processo de mudança proposto pela equipe da Reforma do Estado durante 

o projeto da consultoria, tinham assimilado o conhecimento de planejamento estratégico e as 

concepções próprias da lógica de mercado. O uso freqüente de termos próprios da Administração 

Pública Gerencial como foco nos resultados , eficiência na gestão , função essencial pelos 

técnicos, nas entrevistas, evidenciam a aceitação e a assimilação deste novo modelo: 

Diferentemente das empresas mistas, onde o foco é no processo, o foco da O.S. é no resultado 

(Sr. Paulo de Tarso, entrevista, 21/09/2005). O perfil do dirigente desta organização caracterizado 

como preponderantemente técnico, ao invés de político, contribuiu sobremaneira para a aceitação 

do modelo O.S. como uma alternativa viável para esta unidade. Em seu comentário a respeito da 

permanência da atividade de abastecimento sob a supervisão do Estado, está evidenciada a 

aceitação desta nova forma de pensar a atuação do Estado:  

Aquele modelo de abastecimento do Estado, de armazéns pelo interior, o custo 
de manutenção desses armazéns, completamente vazios, já que a vocação do 
Estado não é graneleira.[...] então tudo isso, fez com que eles pensassem 
realmente que o Estado tinha que sair dessa função não-essencial, mas também 
não poderia abandonar a área de abastecimento, porque abastecimento 
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alimentar é essencial para o ser humano. E o Estado tem que ter pelo menos o 
controle, não é o gerenciamento direto, como hoje não acontece; ele tem o 
controle, mas não gerencia diretamente; ele delega e fiscaliza, é muito 
fiscalizada a organização social (Sr. Francisco Papaléo, entrevista, 15/09/2005).    

Fundamentado na Lei nº 11.743, aprovada em janeiro de 2000, que permite a qualificação 

de órgãos públicos no modelo Organização Social, o referido modelo foi uma alternativa 

intermediária encontrada pela equipe da Reforma, que seria menos traumática que a privatização, 

inicialmente pensada por este grupo político e, ao mesmo tempo, permitiria a sua retirada da 

posição estatal. O relato do então Secretário Executivo da Comissão de Reforma, Sr. Hélio 

Oliveira, esclarece essa decisão:  

A decisão era de tirar do Estado a execução. Vamos buscar essa solução. Como 
a privatização era demais, fomos buscar uma alternativa de menos. [...] 
Porque no modelo, ficava difícil a gente encontrar uma empresa que tivesse 
conhecimento na parte de comercialização de alimentos, então a gente 
conseguiu encontrar as pessoas que trabalhavam na área e dar um cunho 
empresarial . Esse é que foi o segredo (Sr. Hélio Oliveira, entrevista, 
13/10/2005).    

No CECON, os dirigentes mantiveram sua postura contrária à proposta da consultoria e da 

equipe da Reforma de conceder ao setor privado, a gestão desta unidade. A convicção de que esta 

não seria a melhor opção para o Estado, nem para a referida organização, fazia deste grupo 

político grandes opositores às idéias de privatização que, segundo Di Pietro (2000), em sentido 

amplo, inclui o arrendamento e a concessão de serviços e de obras públicas. O depoimento do 

então Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, Dep. Carlos Eduardo 

Cadoca, revela tal convicção:  

A Fundação Getulio Vargas, de fato, sugeriu a privatização do Centro de 
Convenções, mas, na condição de Secretário de Desenvolvimento Econômico e 
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Turismo do Estado de Pernambuco, à época, fui contra a indicação e levei 
argumentos ao Governo para que a instituição fosse preservada dentro da 
estrutura pública (Dep. Carlos Eduardo Cadoca, entrevista, 23/12/2005).  

   

O fomento ao setor turístico pernambucano proporcionado pelo Centro de Convenções foi 

o principal argumento apresentado pelo referido Secretário à alta cúpula do Governo na defesa da 

permanência desta unidade na estrutura estatal, como pode ser constatado em seu relato:  

O Centro de Convenções é um equipamento estratégico porque é de extrema 
importância para o turismo de negócios e um apoio complementar ao turismo 
de lazer. Só para se ter uma idéia, o turismo de negócios responde, atualmente, 
por cerca de 98% da ocupação do Centro de Convenções, o que consolida a 
posição de Pernambuco e, principalmente, do Recife, como um dos mais 
importantes pólos do país neste segmento (Dep. Carlos Eduardo Cadoca, 
entrevista, 23/12/2005).   

Segundo o referido Secretário, outros estados da federação vêm mantendo seus centros de 

convenções sob propriedade estatal, dentre eles destacam-se duas das maiores e mais importantes 

instituições do país: o Rio Centro, no Estado do Rio de Janeiro, e o Parque Anhembi, em São 

Paulo; além de haver mais de 17 centros de convenções de menor porte espalhados pelo país que 

se encontram nas mãos do Estado.     

A opção de arrendamento também foi combatida pelo então Presidente da organização, 

Sr. Frederico Loyo, sob o argumento de que não se poderia garantir a conservação do patrimônio 

desta unidade com a terceirização da gestão. Outro argumento que fundamentou esta convicção 

consistia na idéia de que o agente privado assumiria o negócio almejando apenas a lucratividade 

da unidade, e não o fomento do turismo de eventos e congressos na região, tarefa desempenhada 

pelo Estado quando mantido o CECON sob sua propriedade, conforme relatado pelo então 

Presidente da instituição:  
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Se você for analisar só pelo seu aspecto operacional, [o CECON] é deficitário, 
só que, e aí que estava minha grande preocupação, se aquilo fosse privatizado, o 
empresário que privatizasse, ele iria visar só o lucro e não a macro economia do 
Estado (Sr. Frederico Loyo, entrevista, 08/09/2005).  

Idéia semelhante foi defendida pelo então Secretário de Desenvolvimento Econômico e 

Turismo, Dep. Carlos Eduardo Cadoca, como forma de fundamentar sua postura contrária à 

desestatização do Centro de Convenções:  

A privatização é um risco porque o investidor privado pode ter outras 
prioridades, que não seja a do turismo. A administração pública, ao contrário, 
não só prioriza essa nossa vocação como investe para reforçá-la no momento 
em que atua fortemente para trazer para Pernambuco eventos importantes, 
como feiras, congressos e convenções (Dep. Carlos Eduardo Cadoca, entrevista, 
23/12/2005).  

O relato do Presidente da instituição no período revela sua convicção sobre o Centro de 

Convenções como um instrumento fomentador da economia regional: [...] às vezes a gente podia 

exercitar uma tarifa menor, visando um lucro maior [em repercussão na economia] que é 

exatamente o papel do Estado (Sr. Frederico Loyo, entrevista, 08/09/2005).  

Em função da convicção política contrária à proposta de desestatização, baseada na idéia 

sobre o relevante papel do CECON para a economia do estado e na crença de que a unidade só 

poderia exercê-lo se mantida sob domínio estatal, o Presidente desta instituição no período, Sr. 

Frederico Loyo, bem como o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes, Sr. 

Carlos Eduardo Cadoca, à qual esta unidade estava vinculada, se opuseram ao projeto e aos 

argumentos dos adeptos da ideologia do Estado indutor de políticas públicas (ao invés de 

executor ), propostos pela equipe da reforma estadual, para o caso do Centro de Convenções. O 

referido Presidente não esconde o orgulho de ter conseguido manter a unidade estatal em virtude 

da sua posição como defensor do Centro de Convenções, conforme está evidenciado em seu 
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discurso realizado no dia da saída do cargo de Presidente da EMPETUR/CECON, o qual ele 

gentilmente fez questão de relatar:  

[...] uma coisa que eu aprendi a gostar foi do Centro de Convenções, porque eu 
entendia a importância daquilo na economia do Estado. E eu, no meu discurso 
de saída [do cargo], tanto em 95 como em 2003, as minhas palavras mais fortes 
foram em defesa do Centro de Convenções: [...] Estou deixando ele pronto, 
acabado; cuidem bem dele! Porque aqui está realmente o marco do 
desenvolvimento do turismo de negócio de Pernambuco , que hoje é a sua 
vocação (Sr. Frederico Loyo, entrevista, 08/09/2005).   

Portanto, a manutenção do status quo do CECON na estrutura do Estado pode ser 

explicada em decorrência do posicionamento contrário e austero à desestatização, adotado pelos 

dirigentes desta organização e pelo Secretário de Estado ao qual esta unidade estava subordinada. 

Assim, é possível perceber que no interior do Governo Jarbas Vasconcelos (1999 

 

2002) havia 

discordância entre grupos políticos sobre idéias quanto ao destino dessas organizações, girando 

em torno da polêmica sobre a dicotomia estadualização x privatização. Adotando termos de 

Bourdieu (1996), pode-se dizer que forças

 

políticas atuavam dentro do campo

 

do Governo a 

fim de manter a estrutura estatal da sua área de domínio intacta (uma Secretaria de Estado, por 

exemplo). Segundo esse autor (1996, p. 50), o mundo social é constituído por diversos campos, 

cada campo pode ser definido como:  

[...] um campo de forças cujas necessidades se impõem aos agentes que nele se 
encontram envolvidos, e como um campo de lutas, no interior do qual os 
agentes se enfrentam, com meios e fins diferenciados conforme sua posição na 
estrutura do campo de forças, contribuindo assim para a conservação ou a 
transformação de sua estrutura.       
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Nesse campo de lutas, cada grupo político agiu com os meios de que dispunha para ter sua 

voz

 
amplificada (segundo concepção de HIRSCHMAN, 1970) e tentar influenciar a arena 

decisória. Segundo Hirschman (1970, p. 40),  

voz é qualquer tentativa de modificação em vez de fuga de um estado ao qual 
pode se fazer objeções, através de petições individuais ou coletivas à 
administração responsável, apelos a autoridades superiores, com intenção de 
pressionar a direção, ou vários tipos de ação e protesto, inclusive os destinados 
a mobilizar a opinião pública.     

A voz

 

é a ação política por excelência que pode ser utilizada por clientes ou por 

membros de uma organização (HIRSCHMAN, 1970, p. 23). O poder da voz

 

depende da 

capacidade de influência de cada um dos atores na organização. Quanto maior o nível de 

influência de um ator, maior chance de se obter êxito no uso da voz

 

(GUIMARÃES, 2001, p. 

55).   

No Programa de Desestatização, a voz foi amplamente utilizada. Desde o processo de 

aprovação da legislação que o instituiu, já havia grupos se utilizando da voz

 

para evitar as 

mudanças. O caso dos parlamentares pernambucanos e dos funcionários das estatais que 

expressavam suas preocupações nos jornais locais são exemplos típicos deste tipo de ação. 

Posteriormente, os presidentes das entidades estatais se pronunciaram na imprensa local e 

diretamente com o Governador do Estado em reuniões da burocracia pública. Os funcionários 

também se utilizaram da voz em reunião com membro da Comissão da Reforma do Estado 

(CRE), expondo suas preocupações sobre a desestatização. O relatório crítico da consultoria 

elaborado por membros da Comissão de técnicos, também foi uma forma de se usar a voz . Em 

contrapartida, o grupo da Reforma do Estado argumentava aos demais grupos sobre a 
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importância da implementação da política de reforma para o Estado, fundamentado na retórica de 

um modelo de Estado moderno, ágil e eficiente. 

Os consultores organizacionais, por sua vez, permaneceram atuando no meio deste campo 

de forças, exercendo sua função auxiliar ao Governo, dentro das diretrizes estabelecidas por este.   

6.4.1 Os destinos das outras organizações previstas no Programa de                        
Desestatização   

Quanto às demais organizações previstas no Programa de Desestatização, estas também 

tiveram seus destinos traçados na Lei Complementar nº 049/03 (PERNAMBUCO, 2003). A 

Companhia de Habitação de Pernambuco (COHAB), a primeira mencionada na temida lista da 

desestatização, foi extinta, sendo substituída pela Empresa de Melhoramentos Habitacionais de 

Pernambuco (EMHAPE), uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano do Estado, permanecendo sob o domínio estatal. Enquanto que a 

Empresa de Assistência e Extensão Rural (EMATER) foi transformada em Empresa de 

Abastecimento e Extensão Rural do Estado de Pernambuco (EBAPE) que, por sua vez, foi 

extinta, surgindo em seu lugar a instituição pública Empresa Pernambucana de Pesquisa 

Agropecuária (IPA), vinculada à Secretaria de Produção Rural e Reforma Agrária. A Companhia 

Editora de Pernambuco (CEPE), por sua vez, foi mantida como sociedade de economia mista. E a 

Empresa de Fomento de Informática do Estado de Pernambuco (FISEPE) foi extinta, tomando 

seu lugar uma entidade qualificada como agência executiva, a Agência Estadual de Tecnologia da 

Informação (ATI), de acordo com o modelo proposto pela Reforma Administrativa, ligada à 

Secretaria de Administração e Reforma do Estado. O Laboratório Farmacêutico de Pernambuco 

(LAFEPE) e a Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) também foram mantidos 
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sob o domínio estatal, como sociedade de economia mista, vinculados à Secretaria de Saúde e à 

Secretaria de Infra-estrutura respectivamente. O Complexo Industrial Portuário Governador 

Eraldo Gueiroz (SUAPE), por sua vez, manteve-se como empresa pública, ligado à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes. E a organização Pernambuco Participações e 

Investimentos (PERPART) permaneceu como sociedade de economia mista da Secretaria de 

Administração e Reforma do Estado. Por fim, a entidade Terminais Rodoviários também não 

sofreu alteração, mantendo-se vinculada ao Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de 

Pernambuco (DER) da Secretaria de Infra-estrutura do Estado.   

Com base nesses resultados, é possível concluir que pouco se avançou no Programa de 

Desestatização destas organizações, já que a maioria delas permaneceu atrelada ao Estado, 

compondo a estrutura governamental. (Para melhor compreensão sobre o posicionamento destas 

entidades na estrutura estatal, ver Figura 4 (6)).             
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6.5 Uma nova consultoria organizacional na unidade 

CEASA: o Sebrae-PE  

Definido o modelo da unidade CEASA, a Comissão Executiva de Reforma do Estado 

(CRE) iniciou os trabalhos de preparação para a instauração do novo formato institucional 

Organização Social (O.S.). Nesse período, foram desencadeados dois projetos simultâneos: um 

que consistia na extinção da organização CEAGEPE, com a transferência das unidades de 

armazenagem do Silo Portuário e do interior para a iniciativa privada; e o outro, de reorganização 

da unidade CEASA para a instituição do modelo O.S.. Esta seria a terceira O.S. a ser qualificada 

pelo Governo de Pernambuco, sendo precedida apenas pelas organizações Casa do Estudante e 

Porto Digital.  

Para dar prosseguimento ao projeto de implementação da nova O.S., os dirigentes da 

CEASA propuseram à Comissão de Reforma do Estado (CRE) a contratação de uma nova 

consultoria organizacional com a finalidade específica de auxiliar na elaboração do plano 

estratégico da CEASA-PE/O.S, pois a análise mais ampla já havia sido feita pela GVconsult. A 

intenção era de que esta consultoria oferecesse uma visão crítica e mais imparcial possível a fim 

de melhorar e legitimar o plano estratégico iniciado pelos dirigentes, além de auxiliar na tarefa 

técnica de criação dos indicadores de desempenho da nova Organização Social. 

Sendo assim, decidiu-se pela contratação da consultoria do Sebrae-PE por se tratar de 

uma entidade local, de reconhecido conhecimento técnico e conduta ilibada, além de prestarem 

serviços com custos mais reduzidos. Esta instituição tem como propósito:  

trabalhar de forma estratégica, inovadora e pragmática para fazer com que o 
universo das micro e pequenas empresas do Estado tenha as melhores 
condições possíveis para uma evolução sustentável, contribuindo para o 
desenvolvimento do Estado e do país como um todo (SEBRAE, 2006).  
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Deve-se ressaltar que o projeto na CEASA foi realizado por uma empresa de consultoria 

especializada na área de Planejamento e Gestão, a Goper Consultoria Empresarial, credenciada 

pelo Sebrae-PE desde 1995. O sistema de credenciamento é uma prática comumente adotada no 

Sebrae-PE, que dispõe de uma lista de consultores e de facilitadores em diversas áreas, os quais 

são submetidos a um processo específico para tal credenciamento (SEBRAE, 2006). Desta forma, 

os projetos contratados ao Sebrae-PE levam sua marca, acompanhada da marca da consultoria 

credenciada.   

De forma similar ao caso GVconsult, a consultoria Sebrae partiu de várias orientações 

dadas pelos dirigentes da CEASA e pelo Governo do Estado para realização deste projeto. A 

primeira delas consistia em delinear uma estrutura reduzida para a O.S. de modo que ela 

funcionasse de forma eficiente e auto-sustentável. Vale ressaltar que esta diretriz já estava 

presente desde o projeto de reestruturação da CEAGEPE, desenvolvido pela GVconsult.  

Os relatórios de progresso elaborados pela GVconsult também serviram de ponto de 

partida para o projeto. Tais relatórios tinham sido amplamente analisados pelos dirigentes da 

CEASA, e serviram de base para as definições das diretrizes da nova Organização Social, que 

foram repassados aos consultores do Sebrae-PE/Goper para lhes servir de orientação, conforme 

ressaltado pelo consultor responsável pelo projeto, Sr. Victor Hugo: [...] ele já tinha começado 

[o Planejamento Estratégico], já tinham algumas coisas definidas, e algumas dessas coisas 

tiveram como base esse estudo da FGV (Sr. Victor Hugo, entrevista, 29/09/2005). Era preciso 

utilizar ao máximo as informações já existentes em função da urgência que se tinha em concluir 

este projeto, que vinha se estendendo desde 1999, com o projeto da CEAGEPE e, em 2003, ainda 

não havia concretizado a implementação da nova organização.  

O Programa de Governo denominado Programa Pernambucano de Modernização da 

Gestão Pública (Progestão) também serviu de orientação para os consultores organizacionais. 
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Instituído pelo Decreto nº 22.730/00, o Progestão tem por objetivo promover a modernização 

gerencial das instituições da burocracia estatal pela adoção de novas tecnologias de gestão, em 

busca de organizações eficazes, eficientes e efetivas (PERNAMBUCO, 2005b; FITTIPALDI, 

2002). O modo de funcionamento deste programa está definido no documento intitulado Plano de 

Ação do Progestão, no seguinte trecho:  

O Progestão fundamenta-se no ciclo de melhorias contínuas, que tem duas 
dimensões principais: avaliar e agir. A avaliação é feita pela própria instituição 
e apoiada por analistas em tecnologia de gestão (ATG), que são servidores 
públicos especialmente treinados para prestar esse serviço. Nesta etapa, estão o 
diagnóstico organizacional, o planejamento estratégico

 

e a avaliação pelos 
critérios de excelência de qualidade, uma metodologia internacionalmente 
utilizada para medir o desempenho gerencial de organizações. Paralelamente à 
avaliação são buscados referenciais comparativos, em um processo de 
benchmark, visando elevar a performance aos melhores níveis conhecidos. 
Firmam-se contratos de gestão e monitoram-se resultados, em torno das ações 
concebidas, planejadas e, depois, realizadas. Está completo o binômio avaliar-
agir e pronto para ser iniciado, com uma nova avaliação. (PERNAMBUCO, 
2001, p. 05, apud FITTIPALDI, 2002, p. 112, grifos nossos).          

Esta metodologia de avaliação gerencial da organização, à qual se referiu o Plano de 

Ação, foi uma das bases para a definição dos indicadores de desempenho que compuseram o 

Plano estratégico da Organização Social CEASA, conforme reconhecido pelo consultor 

responsável pelo projeto:  

[...] existe um programa que está sendo realizado no Governo de PE [...] que é o 
Progestão, e toda parte de indicadores de desempenho teve muita influência 
desse programa, porque eles trabalham com a filosofia do Balanced Scorecard, 
a gente queria trabalhar dentro da mesma linha (Sr. Victor Hugo, entrevista, 
29/09/2005).    

E, por fim, a Lei nº 11.725/99, que instituiu o Plano Plurianual 2000/2003, bem como a 

Lei Orçamentária nº 12.298/02, relativa ao exercício de 2003, orientaram as definições da 
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consultoria referentes às ações da Política de Abastecimento Alimentar previstas no Plano 

Estratégico da O.S. CEASA.   

A partir dessas orientações, a consultoria iniciou o projeto de elaboração do plano 

estratégico da nova O.S.. Para tal, foram realizadas reuniões freqüentes com os técnicos e os 

dirigentes da organização para delinear, como primeiro passo, as linhas estratégicas de ação desta 

nova organização, que foram fundamentadas em suas experiências de trabalho e suas percepções 

sobre quais fatores deveriam ser priorizados na estrutura organizacional da nova O.S..  

De forma geral, o projeto foi realizado em duas etapas distintas, que ocorreram entre os 

meses de abril a junho de 2003, e incluía as seguintes ações: 

a) análise das receitas e despesas, o ponto de equilíbrio financeiro, balanço anual e 

resultados, do período de 2001-2002, a fim de estabelecer a projeção de resultados da 

nova Organização Social; 

b) análise dos fluxos de caixas do ano de 2002; 

c) realização de reuniões periódicas com a equipe técnica da organização; 

d) avaliação da estrutura organizacional e do processo operacional vigentes no período; 

e) determinação da nova estrutura do quadro de pessoal, com a redefinição de funções e 

das remunerações; 

f) realização de simulações de resultados para avaliação do impacto da nova estrutura 

organizacional, a fim de definir o ponto de equilíbrio e a lucratividade; 

g) definição dos indicadores de desempenho que serviriam para a avaliação periódica dos 

resultados da nova instituição.   

Como resultado deste trabalho, obteve-se a definição das etapas do planejamento 

estratégico da nova Organização Social (PERNAMBUCO; SEBRAE-PE/GOPER, 2003): 
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a) a missão da CEASA/O.S., que, vale ressaltar, foi muito similar àquela estabelecida 

para a CEAGEPE e a CEASA no projeto da GVconsult;  

b) a visão; 

c) as forças direcionadoras da O.S.;  

d) as áreas de atuação da CEASA/O.S. e os beneficiários desse sistema;  

e) o cenário futuro, que também foi bastante similar ao apresentado no Relatório de 

Progresso da GVconsult; 

f) e as diretrizes estratégicas da nova Organização Social que se resumiam em:  

f.1  adotar um perfil empreendedor, baseado na busca de parcerias e da gestão 

compartilhada com  outros segmentos;  

f.2   desenvolver uma gestão auto-sustentável , voltada para a busca da eficiência; 

f.3  fomentar a gestão social , associando ações de cunho social ao alcance do 

equilíbrio financeiro 

 

deve-se ressaltar que tal definição também esteve presente no 

trabalho realizado pela GVconsult, como uma das diretrizes definidas pelo Governo 

do Estado;  

f.4   adotar uma postura arrojada, atuando sob a lógica de mercado, com a finalidade 

de ampliar as receitas e, ao mesmo tempo, fomentar a expansão dos setores produtivos 

e comerciais atuantes na CEASA. Esta última linha estratégica foi uma contribuição 

da consultoria Sebrae-PE/Goper, que avaliou que a nova organização precisava adotar 

um novo posicionamento frente ao mercado. 

O Plano estratégico continha ainda os indicadores de desempenho, que serviriam de 

parâmetro para avaliação periódica das ações da Organização Social; a nova estrutura da 

organização; o ponto de equilíbrio financeiro (receitas x despesas estimadas) e o percentual de 

investimentos necessários; bem como, o cronograma de implementação das ações.  
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Baseado neste plano estratégico, a nova Organização Social foi qualificada em janeiro de 

2004, através do Decreto nº 26.296, sendo assinado, no mês seguinte, o contrato de gestão com o 

Governo de Pernambuco. Surgia, assim, a CEASA-PE/O.S., que passou a ser administrada por 

um núcleo gestor composto por: membros do Governo do Estado, da Associação dos 

Comerciantes e Usuários da CEASA (ASSUCERE), do Sindicato do Comércio de 

Hortigranjeiros do Estado (SINDFRUTAS), um membro de notória capacidade, e um membro 

indicado ou eleito, conforme estabelecido em Estatuto (PERNAMBUCO, [2005]).   

Desde sua criação, a CEASA-PE/O.S. vem apresentando resultados bastante positivos a 

cada avaliação. Na primeira delas, a Organização Social atingiu o patamar de 96,78% da meta 

dos indicadores de desempenho, além de ter apresentado superação das metas de alguns itens 

como: satisfação do cliente interno e imagem da organização perante à comunidade 

(PERNAMBUCO, [2005]).  

Em virtude de sua performance, a CEASA-PE/O.S. recebeu, no ano de 2005, prêmios de 

destaque no cenário estadual, os prêmios Pernambuco dá certo , promovido pelo jornal Diário 

de Pernambuco, e Expressão em Administração

 

concedido ao seu presidente pela Casa do 

Administrador (Conselho Regional de Administração de Pernambuco 

 

CRA PE), em função do 

trabalho desempenhado na nova organização; além de ela estar servindo como modelo para 

outras CEASA's do país, cujos grupos estiveram visitando Pernambuco em busca de maiores 

informações sobre seu funcionamento (GESTÃO, 15/09/2005). A experiência do modelo de 

gestão da CEASA-PE/O.S. também foi  tema de discussão no Encontro Internacional de 

Abastecimento e Alimentação da Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento 

(ABRACEN) ocorrido em Recife no mês de junho de 2004 (MODELO, 17/12/2004).    

Conclui-se, portanto, que esta é uma entidade que vem obtendo êxito, e teve a presença de 

duas consultorias organizacionais, com perfis bem distintos, porém exercendo papéis similares, 
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ambas desempenhando funções técnicas e auxiliares ao Governo do Estado, guiando-se pelas 

orientações bem definidas do grupo político que estava no poder.                                     
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7  Conclusões e indicações complementares    

Esta dissertação teve como objetivo entender qual foi o papel e a atuação da consultoria 

organizacional no Programa de Desestatização da Reforma Administrativa do Estado de 

Pernambuco, especialmente no caso CEASA e CECON.  

Sendo assim, este capítulo pretende apresentar as conclusões alcançadas nessa trajetória 

de pesquisa, a fim de contribuir para a aprendizagem a respeito da temática.  

Para finalizar, serão apresentadas algumas indicações para futuras pesquisas na área.   

7.1 Conclusões 

A Reforma Administrativa do Estado de Pernambuco, da qual o Programa de 

Desestatização consistiu em peça fundamental, apresentou características muito similares à 

Reforma do Estado brasileiro, implementada a partir de 1995. Com a contratação da consultoria 

organizacional para auxiliar no Programa de Desestatização, consultoria esta vinculada à 

Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP), instituição de origem dos mentores da 

Reforma Federal, não seria difícil imaginar que tal consultoria poderia ter sido a responsável pela 

inserção destes conceitos no Governo pernambucano, orientados pelos mentores desta política. 

No entanto, os dados da pesquisa sugerem que, apesar de as bases conceituais da Reforma 

Administrativa de Pernambuco terem origem nas concepções de Estado defendidas pelo Governo 
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Federal (1995 

 
1998) e os consultores organizacionais pertencerem a FGV-SP, não houve 

contato algum entre eles (consultores e mentores da reforma), tampouco orientação quanto à 

aplicação dos conceitos na Reforma pernambucana. Por outro lado, a interação dos mentores da 

FGV-SP ocorreu com a equipe do Governo Jarbas Vasconcelos (1999 

 

2002), que tiveram a 

oportunidade de apresentar em reuniões, no âmbito estadual, as idéias sobre reforma do Estado. 

Sendo assim, conclui-se que não foram os consultores da FGV-SP que se inspiraram nos 

mentores da Reforma Federal, hipótese elaborada no início da pesquisa, mas sim a equipe do 

Governo de Pernambuco que encontrou nesses conceitos uma possível solução para a melhoria da 

performance do Estado. A seguinte citação do Secretário de Administração e Reforma do Estado, 

Prof. Maurício Romão, confirma tal constatação:  

Na verdade, a gente iniciou o Governo em 99, janeiro de 99, mas com um 
aprendizado na transição, outubro, novembro de 98, lá em Casa Amarela, onde 
a gente adotou quase que ipsi literis o projetão federal, do Plano Diretor da 
Reforma do Estado. Adotou conceitualmente, filosoficamente, e eram essas 
novas formas institucionais, tipo O.S., OSCIP. A gente também se valeu muito 
da Reforma Administrativa, a Emenda 19, que já previa emprego público 
regido pela CLT, que previa flexibilidade nas relações de trabalho, previa 
dividir os funcionários ou corpo funcional, [dividir] as atividades do Governo 
em atividades exclusivas e não-exclusivas. E aí a gente incorporou toda essa 
idéia, [...] enfim, todo esse arcabouço implementado no Plano Diretor do 
Governo Federal, mais as possibilidades que a Emenda 19 permitiam, mais os 
conhecimentos de cada um da nossa equipe (Secretário Maurício Romão, 
entrevista, 12/12/2005).               

A história do Programa de Desestatização do Estado de Pernambuco, nas unidades 

organizacionais CEASA e CECON mostrou também que a consultoria organizacional presente 

neste projeto exerceu um papel relativamente discreto no Programa de Reforma Administrativa 

pernambucano, ou seja, a GVconsult não desempenhou uma função estratégica no processo, mas 

apenas exerceu uma função técnica auxiliar e bastante específica ao Governo do Estado na 
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implementação de suas deliberações. Várias são as evidências que levaram a esta conclusão, 

conforme exposto no decorrer desta dissertação, porém deve-se atentar o leitor para as seguintes:  

1. A reduzida atuação dos consultores da FGV-SP nas unidades organizacionais 

O projeto da consultoria foi caracterizado pela forma descentralizada de organização, 

como apresentado na seção 5.3. Foi possível perceber que grande parte dos consultores que 

atuaram nas organizações era consultores locais, coordenados por consultores de São Paulo, que 

transmitiram suas orientações, mas que, na realidade, não tiveram presença atuante nas 

organizações. O projeto dentro das unidades foi conduzido pelos consultores locais sob a 

coordenação também de uma consultoria organizacional local.   

2. As concepções sobre Reforma Administrativa já estavam presentes no Governo de 

Pernambuco 

Conforme relatado por vários entrevistados, as concepções sobre a Reforma 

Administrativa do Estado foram formuladas pela equipe do Governo desde à época do Programa 

de Governo Pernambuco Já e do período de transição. Isto significa que tais idéias já estavam 

definidas na ocasião da inserção da consultoria no Governo do Estado, e elas serviram como 

orientação para a execução do projeto da consultoria nas unidades organizacionais.   

3. A atuação específica da GVconsult no amplo Programa de Reforma Administrativa 

O Programa de Reforma Administrativa, conforme descrito na seção 4.4, foi constituído 

por vários projetos, incluindo o Programa Estadual de Desestatização, considerado de grande 

relevância para os objetivos da reforma. Este Programa, por sua vez, incluía várias organizações, 
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entre elas, as unidades em que a GVconsult atuou. Sendo assim, é possível concluir que esta 

consultoria atuou apenas em um pequeno segmento dentro do amplo projeto de Reforma 

Administrativa, em que houve também a presença de outras consultorias organizacionais. Isso 

demonstra a atuação pontual da GVconsult no Programa de Reforma Administrativa de 

Pernambuco.   

4. As diretrizes sobre os novos modelos para as organizações 

Dentre as várias orientações dadas pelo Governo, expostas na seção 5.2, deve-se destacar 

aquela que se referia ao modelo institucional proposto para as organizações, o qual deveria prever 

dois objetivos principais: possibilitar a auto-sustentabilidade da organização e a manutenção de 

sua função social. Esta diretriz definida pelo Governo e exposta à consultoria organizacional 

pode ser encarada como uma forma de restrição a sua atuação na medida que delimitou o modelo 

que deveria ser proposto pelos consultores para as unidades organizacionais.   

5. O campo de forças políticas em que a consultoria organizacional atuou 

A GVconsult esteve inserida, durante a realização do projeto, no meio de um campo 

constituído por diversas forças políticas, como foi apresentado na seção 6.2. Tais forças agiram 

de diferentes formas, ora limitando, ora permitindo a atuação dos consultores, o que ocasionou 

repercussões no resultado do projeto, consistindo até mesmo em fator decisivo para o insucesso 

do projeto no caso CECON. No caso CEASA, embora tenha havido transformações substanciais 

culminando na implementação da Organização Social, o objetivo final do projeto da consultoria, 

que consistia na privatização da entidade, também não foi atingido. Portanto, este caso demonstra 

de forma esclarecedora a peculiaridade da atuação de uma consultoria organizacional no setor 

público, fortemente caracterizado por seu aspecto político.   
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No caso em estudo, foi possível perceber os grupos mais atuantes nesse campo de forças, 

no Programa Estadual de Desestatização: 

a) o grupo da reforma que defendia as idéias de modernização do Estado; 

b) o grupo do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado e  

dirigentes do Centro de Convenções, que eram contrários à forma de avaliação desta 

unidade pela consultoria da FGV-SP e ao modelo de privatização; 

c) o grupo da comissão composta por técnicos das unidades, que trabalhou e cooperou 

com a consultoria na elaboração do planejamento estratégico das organizações e com 

fornecimento de informações sobre as organizações; 

d) o grupo dos funcionários das empresas estatais em processo de reforma, que a temiam 

em função da possibilidade de demissões; 

e) o grupo dos dirigentes das demais organizações listadas no Programa de 

Desestatização que procuraram defendê-las como suas para que não fossem 

privatizadas; 

f) o grupo dos consultores organizacionais da FGV de São Paulo, que coordenava o 

trabalho, na maioria das vezes, à distância; 

g) e, ainda, o grupo dos consultores locais que atuavam no centro de todos os demais 

grupos, procurando realizar seu trabalho.  

6. A não-implementação do modelo institucional proposto pela consultoria para as 

organizações 

O modelo proposto pela consultoria para as unidades organizacionais, que consistiu na 

concessão de uso de bem público , não foi efetivamente adotado pelo Governo do Estado. No 

caso CECON o fator político predominou para a alta cúpula do Governo, resultando na 
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manutenção do status quo da organização.  Por outro lado, no caso CEASA, os dirigentes 

engajaram-se no projeto com o intuito de implementar mudanças a fim de melhorar a 

performance da organização e evitar uma possível privatização ou extinção. Também nesse caso 

o modelo proposto não foi adotado, optando-se pelo formato Organização Social por se tratar de 

uma alternativa com menor índice de rejeição entre os atores envolvidos e que possibilitava a 

retirada da execução direta pelo Estado dos serviços prestados pela CEASA.  

7. O papel secundário da consultoria Sebrae-PE/Goper 

Para a efetiva implementação do modelo Organização Social, os dirigentes da unidade 

CEASA contrataram a consultoria Sebrae-PE/Goper. A história desse projeto, exposta na seção 

6.5, também demonstrou o papel secundário desta consultoria no Programa de Reforma 

Administrativa, de forma similar ao da GVconsult. Isso pode ser concluído em função de que o 

escopo do projeto da consultoria foi bastante restrito, consistindo na formulação do planejamento 

estratégico da nova organização, que foi marcado pela orientação dos dirigentes que tinham claro 

a linha estratégica para o novo modelo. Tais orientações foram definidas com base nos relatórios 

de progresso da GVconsult.     

No entanto, deve-se ressaltar que, no âmbito das unidades organizacionais estudadas, o 

projeto da consultoria foi relevante na medida que contribuiu para mudanças internas. Tal 

constatação deve-se a alguns fatos. No caso CEASA, várias idéias apresentadas pela consultoria 

organizacional e pelo Governo do Estado foram assimiladas por seus dirigentes, contribuindo 

para a construção da cultura organizacional da nova O.S. Além disso, algumas propostas 

apresentadas no planejamento estratégico, elaborado pelos consultores, foram implementadas no 

decorrer do projeto de reestruturação. E, ainda, o Plano Estratégico da nova Organização Social 
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CEASA também teve como ponto de partida os Relatórios de Progresso da consultoria 

GVconsult. No caso CECON, por sua vez, o atual Presidente da organização EMPETUR relatou 

em entrevista que, no início de sua gestão, lançou mão dos Relatórios de Progresso da GVconsult 

a fim de obter indicações para implementação de mudanças no Centro de Convenções. Além 

disso, o planejamento estratégico do CECON, elaborado pela GVconsult em conjunto com os 

funcionários, também foi utilizado em um novo programa de Governo, denominado Programa de 

Modernização Administrativa (Progestão), iniciado em outubro de 2000. Portanto, essas são 

algumas repercussões do projeto da consultoria GVconsult no Governo de Pernambuco.        

7.2 Indicações complementares para estudos posteriores na  
área  

A participação das consultorias organizacionais em um ambiente de setor público tem 

uma configuração bem específica. Ela se insere em um campo de forças políticas muito mais 

complexo, que a condiciona. Diferentemente do que acontece quando ela atua no setor privado, 

onde dispõe de um poder muito maior, e pode definir boa parte das mudanças estruturais e 

estratégicas da organização. No ambiente público, ela pode encontrar espaços de um lado e 

limitações de outro. Isso reduz e diferencia bastante seu papel. 

Nesse campo de forças complexo, em que há conflitos, a consultoria pode ter uma função 

instrumental, de modo que ela fica no meio desse campo, ora puxada para cá , ora puxada para 

lá , sem o espaço que poderia ter na empresa privada. Enfim, pode-se perceber que na instituição 

Estado a consultoria cumpre seu papel em um jogo no meio de diversos grupos.  

O aspecto dimensão da organização Estado

 

também deve ser considerado nas pesquisas 

sobre a consultoria organizacional no setor público. O Estado deve ser visto como um complexo 
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de organizações, composto por uma estrutura densa, bem diferente da maioria das organizações 

privadas. Tal fato resulta na atuação diferenciada neste setor e na função secundária da 

consultoria organizacional.   

Essas são algumas indicações que a autora se propôs a fazer a fim de estimular novas 

pesquisas sobre a participação de consultorias organizacionais em instituições do setor público, 

para que se possa compreender melhor este fenômeno e contribuir para o incremento da 

performance deste importante setor que alcança, de alguma forma, todas as camadas da 

sociedade.                          
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