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Um decálogo da boa gestão pública: os desafios de um Estado para resultados
Caio Marini
A característica marcante do contexto contemporâneo é a transformação. Embora não haja nenhuma
novidade na mudança - o mundo muda desde que o mundo é mundo – a novidade está, então, nas
especificidades deste momento particular de mudança:
Novos valores, hábitos e atitudes são freqüentemente incorporados na sociedade.
Mudam as condições econômicas, sociais e políticas.
Cresce o numero de inovações tecnológicas.
Mudam as condições climáticas, ambientais, demográficas, dentre outras.
(... e tudo isto somado a dois novos ingredientes: velocidade & imprevisibilidade. Ou, como na canção
popular: “nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia...”).
E, em particular, para os efeitos deste artigo, muda rapidamente o papel do Estado (que abandona
algumas funções, assume outras) visando atender aos requerimentos destes novos tempos. Como
conseqüência, os modelos de gestão pública precisam ser reinventados.
Este novo cenário que se aproxima, coloca, ainda, como ingrediente central ao debate sobre gestão
pública a permanência (e até o agravamento) da brecha entre demanda social (de atendimento às
necessidades da população) e capacidade do Estado (expressa no orçamento público) em atender a estas
demandas - o que reforça o argumento central deste texto: a necessidade de orientar a gestão pública
para resultados. Este cenário, ao invés de um cenário de crise, representa uma oportunidade de
reinvenção da gestão pública.
O artigo pretende contribuir ao debate, sugerindo alguns desafios a serem enfrentados, sob a forma de
um decálogo. Representa um preâmbulo, para a apresentação de um conjunto de iniciativas realizadas
no Estado de Minas Gerais, inicialmente sob o rótulo de choque de gestão e agora, em sua segunda
geração, um Estado para Resultados.
1° desafio: da liderança executiva de governo
É absolutamente determinante o papel do líder nos momentos de mudanças. Em particular no caso das
mudanças na administração pública, muitas vezes caracterizada por um contexto institucional mais
restritivo, devido ao excesso de normas paralisantes ou, então, devido a uma cultura resistente à
inovação. Soma-se a isto uma tendência de baixa percepção, por parte dos políticos, da relevância da
gestão como forma de alcance dos resultados governamentais. Via-de-regra, o político tende a valorizar
mais as obras de infra-estrutura, a inauguração de projetos sociais e, quase sempre esquecem que estes
resultados dependem fundamentalmente de uma boa gestão pública. E para promover a implementação
de um novo padrão de gestão pública é imprescindível que a alta liderança chame para si a
responsabilidade de levar adiante esta iniciativa.
Muitas vezes até existe um projeto de renovação da gestão, mas quase sempre delegado a instâncias
mais operacionais e disperso na estrutura administrativa sem um comando estratégico que dê o
direcionamento e o monitore permanentemente.
Outra situação encontrada é a dificuldade de compatibilização das agendas política e executiva de
governo. O dirigente máximo (Presidente, Governador, Prefeito) se vê absorvido pela liderança
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política, ou mesmo a elege como prioritária e, com isto abandona a agenda executiva, ou a distribui
entre os diversos auxiliares (ministros e secretários). Entretanto, quando o governo decide pela adoção
de um novo modelo de gestão pública, isto requer centralidade, pois as mudanças se darão em todas as
unidades governamentais. Assim, ou o governante assume este papel de liderança, ou atribui este papel
a um colaborador especifico que atuará como uma espécie de gerente geral de governo. Neste caso é de
fundamental importância a legitimação deste papel para que o projeto alcance o resultado esperado.
2° desafio: da reinvenção do planejamento governamental:
A partir de meados da década de 90, com a inscrição do Plano Plurianual (PPA) na Constituição
Federal de 1988 (Art 165) como um dever de Estado e da edição do PPA 1996/1999, o planejamento
governamental recupera relevância. A tradição do Brasil na área do planejamento remonta o final dos
anos 40 (Plano SALTE), teve como marco o Plano de Metas da era Kubitschek (1956), manteve
relevância durante os governos militares com os Planos Nacionais de Desenvolvimento (anos 70) e
começou a perder importância relativa a partir da década de 80. A retomada começa com a edição do
primeiro PPA (1991/1995), elaborado apenas para cumprir o rito constitucional e, a partir de então,
passa a se constituir em regra geral institucionalizando-se tanto na perspectiva federal como na da
maior parte dos estados da federação.
Não obstante, o atual modelo de planejamento governamental baseado no PPA vem dando sinais de
esgotamento e, acabou tornando-se uma peça de ficção reduzida a um simples instrumento de alocação
de recursos orçamentários, que mobiliza boa parte do esforço da máquina administrativa do Estado nos
períodos de elaboração e pouco durante a fase de implementação.
O desafio de reinventar o planejamento governamental, passa pelo que vem sendo recomendado pelas
abordagens de reforma da gestão pública de segunda geração, orientadas para o alcance de resultados
de desenvolvimento (Marini & Martins 2004). É necessário resgatar a perspectiva de longo prazo, por
meio de estudos de cenários e de uma visão de futuro que deve ser a expressão de um desafio nacional,
funcionando como uma bandeira a ser levantada pela liderança de governo para mobilizar e
comprometer a sociedade com um novo projeto de país. Outro ingrediente é a construção de um Plano
Nacional de Desenvolvimento, que deverá ser a base para um novo PPA, direcionador do orçamento
em bases plurianuais. Além disso, é fundamental adotar um novo modelo de gestão de programas
prioritários de governo (uma carteira seletiva e com monitoramento intensivo) e buscar o alinhamento
das organizações estratégicas (as mais diretamente relacionadas com a carteira prioritária). A figura
apresentada no ANEXO A, denominada governo matricial ilustra as recomendações propostas.
3° desafio: do alinhamento governamental
Definida uma agenda estratégica de governo, o desafio seguinte é o de “fazer acontecer” os resultados
dela derivados. Duas questões são centrais:
A primeira está relacionada ao desenho da arquitetura macro-governamental, muitas vezes, feitos para
atender a critérios políticos de distribuição de cargos e não para atender aos objetivos previstos na
agenda estratégica de governo. A estrutura governamental é um meio (fundamental) para que os
resultados aconteçam e deve estar em linha com o direcionamento estratégico dado.
Outro ponto é que, normalmente, as unidades de governo em si (ministérios, secretarias, agências
governamentais), têm agendas próprias, cada qual seguindo o seu próprio direcionamento. É
interessante observar que, freqüentemente, realizam o seu planejamento estratégico e definem: missão
institucional, visão de futuro, análise de ambiente, objetivos etc., mas, quase sempre, se esquecem de
responder a questão central: planejamento estratégico organizacional para que objetivos de governo? E,
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se esta perspectiva não é considerada na etapa da formulação, certamente os resultados que serão
alcançados não estarão em linha com os resultados definidos na agenda estratégica de governo (Ver
ANEXO A).
4° desafio: do alinhamento extragovernamental
“Fazer acontecer” os resultados de governo implica em alinhar as organizações governamentais com a
agenda estratégica, mas implica, também, na necessidade de promover articulações com entidades
externas.
O novo contexto caracterizado, principalmente, pela globalização, destaca a importância da integração
e interdependência como fatores chave para o desenvolvimento. Assim, não seria exagero afirmar que o
êxito de um determinado projeto de desenvolvimento nacional (ou regional, ou local), não depende
apenas da capacidade do Estado em cumprir com o seu papel. Há iniciativas que estão circunscritas aos
limites institucionais do Estado, mas há outras que dependem de ações de outros atores: outros Estados,
níveis sub-nacionais, empresas, organizações não governamentais, organismos internacionais etc.
Assim, o desafio, além do de realizar os esforços internos, é o de articular, negociar e pactuar
compromissos com estes atores externos de forma a assegurar os resultados pretendidos. São exemplos
de iniciativas desta natureza: convênios com níveis sub-nacionais, PPPs – Parcerias Público Privadas,
celebração de Termos de Parceria com OSCIPs ou Organizações Sociais etc (Ver ANEXO A)
5° desafio: da contratualização de resultados
Implementar um novo modelo de gestão orientado para resultados supõe promover a inovação
gerencial na administração pública. Cada vez mais, a experiência contemporânea destaca a necessidade
de fortalecer a integração da ação governamental (e extragovernamental) dado o caráter transversal da
maior parte das iniciativas. Antes era possível supor a realização intramuros das atividades
governamentais e, desta forma, os modelos de gestão baseados na lógica do comando e controle eram
suficientes para assegurar o alcance dos resultados.
O movimento de contratualização vem se fortalecendo, nos últimos anos, como importante mecanismo
de efetivação da gestão por resultados, tanto no nível internacional como no nacional. É a expressão do
“relacionamento negociado entre os diversos atores do aparelho do Estado e, eventualmente, entre estes
e a sociedade civil” (Saravia, 2005). Segundo Trosa (2001) o modelo contratual situa-se numa posição
intermediária (e, mesmo evolutiva) entre o modelo hierárquico, baseado no comando e controle (o
órgão supervisor, responsável pela formulação da política pública, decide e o supervisionado cumpre o
determinado) e o modelo da delegação ampla (onde o supervisionado tem total autonomia e opera de
forma autônoma e desvinculada da entidade supervisora).
O processo de elaboração de um contrato de gestão, a partir das visões do contratante e do contratado,
tem como referências de partida: o plano estratégico governamental, a política pública setorial e o
plano estratégico do órgão. Culmina com a definição de metas e ações (a partir do estabelecimento de
indicadores de desempenho) a serem pactuadas e com a definição das flexibilidades e mecanismos de
incentivo. A figura apresentada no ANEXO B ilustra o processo.
Entretanto, implementar mecanismos de contratualização de resultados não é tarefa trivial. O êxito das
experiências contratuais implica, segundo Martins (2003), na observância de, pelo menos, quatro
fatores básicos:
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as metas ou resultados pactuados estejam em linha com os definidos na agenda de governo, que
reflitam efetivamente o desempenho a ser alcançado (e não apenas os esforços a serem
realizados) e que atendam aos requisitos de desafio (superação do padrão de desempenho
anterior) e realismo (ser exeqüível)
deve existir compatibilidade entre os compromissos assumidos e a disponibilização dos meios
necessários para o alcance dos meios (garantia de repasse de recursos financeiros e concessão
de flexibilidade administrativa)
reorientação dos mecanismos de controle (interno e externo) para resultados, fortalecimento da
capacidade de supervisão dos contratos por parte dos “contratantes” e fortalecimento dos
mecanismos de transparência e controle social
estabelecimento de uma política de incentivos (pecuniários ou não), com premiação pelos
acertos e responsabilização pelos eventuais descumprimentos dos compromissos acordados
(bônus & ônus).

6° desafio: da governança social
Na visão tradicional, a estratégia de desenvolvimento dava ao Estado um protagonismo quase que
exclusivo. Portanto, segundo Marini (2008), “bastava aperfeiçoar a gestão pública para o alcance de
resultados. O novo contexto pressupõe um Estado incrustado na sociedade e, que junto dela (da
sociedade organizada) constrói e implementa a agenda estratégica de desenvolvimento”. Assim, se
antes o Estado tudo fazia, bastava tão somente desenvolver as capacidades de sua administração
pública para o cumprimento de seu papel institucional. Agora, o desafio que se impõe é o do
desenvolvimento de uma nova capacidade, denominada de governança social que significa um
processo de gestão “em rede” envolvendo o Estado e demais segmentos da sociedade civil organizada
(do mercado e do 3º setor) para o alcance dos objetivos de desenvolvimento nacional (ou regional ou
local). Trata-se de introduzir um novo paradigma: do governo que governa a sociedade PARA um
governo que governa com a sociedade.
Do ponto de vista prático, governar em rede, quer dizer:
(i) um processo de construção coletiva da agenda estratégica, para assegurar maior legitimidade, fazer
com que a agenda transcenda o espaço temporal de um governo e seja uma agenda de desenvolvimento
DA sociedade
(ii) operar um novo modelo de implementação baseado em parcerias, mesclando provimento direto
(realizado pelo Estado) e provimento indireto (externalização de serviços para o mercado e terceiro
setor com regulação estatal) para aumentar a cobertura da prestação dos serviços aos cidadãos; e
(iii) fortalecer canais democráticos de prestação de contas e monitoramento estratégico da agenda
assegurando, desta forma, o efetivo controle social.
7° desafio: da integração das políticas de gestão pública
As políticas de gestão pública referem-se, na visão de Barzelay (2001): “a regras e rotinas que se
aplicam à administração pública como um todo em relação à macro-organização governamental,
processo de planejamento, orçamento e gestão financeira, funcionalismo, organização, sistemas e
métodos, controle e avaliação e aquisições”. Segundo classificação usada por Marini & Martins (2006),
as iniciativas decorrentes da aplicação destas políticas podem ser organizadas a partir de duas
perspectivas:
A primeira, da aplicação, onde as iniciativas podem ser adotas: a) no governo como um todo; b) nas
organizações governamentais, e c) no âmbito do funcionário público (ou grupos de funcionários).
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A segunda perspectiva, onde as iniciativas podem ser aplicadas segundo a agregação de valor: a)
resultados b) processos c) recursos.
O ANEXO C mostra o conjunto de iniciativas derivadas da política de gestão pública organizados
segundo as perspectivas apresentadas.
O problema é que, do ponto de vista prático, a combinação (matricial) destas células delimita domínios
institucionais (“territórios”) bem demarcados no campo da gestão pública, quase sempre numa
perspectiva fragmentária: o do planejamento governamental; o dos serviços administrativos; o domínio
do controle externo e interno; o da gestão fiscal; o da modernização administrativa; e da gestão de
recursos humanos.
Assim, o desafio é o de promover o alinhamento destes instrumentos de gestão, e que este alinhamento
aponte para a geração de resultados de desenvolvimento (1º quadrante). São destacados dois exemplos:
 os processos de avaliação de desempenho das pessoas devem promover o desenvolvimento de
capacidades individuais (ou grupais) para que as instituições onde atuam estas pessoas possam
alcançar os resultados previstos no planejamento estratégico, que, por sua vez, devem estar
direcionados para que os resultados da agenda estratégica de governo se realizem;
 a melhoria da qualidade da gestão do gasto público deve promover a melhoria dos processos
corporativos para que o governo alcance os objetivos previstos na sua agenda estratégica.
8° desafio: da melhoria da eficiência operacional
As reformas de primeira geração, embora tivessem um conteúdo meramente fiscalista (apenas focado
em iniciativas de ajuste fiscal), deixaram um legado importante, qual seja o da responsabilidade fiscal.
A conseqüência negativa, no entanto, foi que as medidas de ajuste baseadas tão somente em cortes e
desinvestimento (ainda que eficientemente implementadas) acabaram por gerar custos de oportunidade
ao desenvolvimento, ou no jargão popular “apagões”. O problema, na maior parte das vezes, foi que
estas estratégias de ajuste foram implementadas de forma autônoma, quase que como “um fim em si
mesmo”. E, na ausência (ou na desconsideração) de uma estratégia de desenvolvimento que as
orientassem, os cortes acabaram por obedecer uma lógica de contingenciamento linear que, em muitos
casos, provocou déficits institucionais (ausência de Estado).
Entretanto, o conceito é correto, mas, deve ser aperfeiçoado. A função precípua da boa gestão
financeira é proporcionar a estrutura de capital adequada para a realização do plano de
desenvolvimento. Nesse sentido, o principal desafio é reverter uma cultura fiscalista da privação sem
orientação estratégica para uma cultura da viabilidade fiscal e financeira do plano de desenvolvimento
de forma prudencial. Ademais, o que se busca é diminuir o gasto com custeio para ampliar o gasto com
investimento. Em síntese, o desafio é o de consolidar o ajuste pelos ganhos de eficiência. Assim, a
máxima passa a ser: “fazer mais e melhor com menos”.
9° desafio: da reinvenção do controle
Repensar a gestão pública significa reinventar os modelos de controle público, tanto na perspectiva do
controle interno como na do controle externo. E este tem sido, há que se reconhecer, o sentido dos
programas de modernização em curso, embora muito ainda exista por se fazer. O desafio, fácil de
enunciar, difícil de fazer é o de evoluir de um controle baseado apenas (ou enfaticamente) na
conformidade normativa para um controle orientado para resultados. Outra vez a discussão está
relacionada a este momento caracterizado pela transição das reformas de primeira para as de segunda
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geração. O exercício do controle por resultados (auditorias de gestão) era dificultado na vigência das
reformas de primeira geração quando pouca importância era dada aos resultados de desenvolvimento.
Vale a máxima, com ares de obviedade: “não há controle por resultados quando não há resultados”.
Entretanto, este contexto vem mudando. Cada vez mais, as organizações públicas, tanto na perspectiva
macro-governamental (governos federal, estaduais e municipais) como na institucional (ministérios,
secretarias, órgãos da administração indireta), têm investido na formulação estratégica, gerando desta
forma, matéria-prima para avaliações de fundo, sobre o alcance de resultados.
O desafio é o de consolidar este caminho, enfrentando questões relativas a ainda presente cultura do
controle da conformidade; a renovação do sistema jurídico-legal vigente e o aprimoramento dos novos
instrumentos de gestão, principalmente, os mecanismos de contratualização de resultados. É necessário
que se estabeleça um novo paradigma de controle interno, baseado na ampliação de práticas de
auditoria de desempenho, de forma precedente à questão da conformidade, incluindo a efetivação de
formas de flexibilização de requisitos legais.
Para isto é necessário institucionalizar instâncias de monitoramento macro-governamentais e
organizacionais como Centrais de Resultados que avaliem a evolução da agenda estratégica de governo
(1º desafio) e as realizações das unidades de governo (2º desafio), com base em indicadores: de
eficiência, de eficácia e de efetividade. Estas centrais funcionariam com base em painéis de controle
baseados no uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação e deveriam ser
complementadas por conselhos consultivos com representantes da sociedade para efeitos de prestação
de contas e recomendações de adequação aos requerimentos dos cidadãos (ver ANEXO D).
10° desafio: do comprometimento das pessoas, a modo de conclusão...
Por fim, o desafio-síntese: qualquer processo de transformação organizacional depende,
fundamentalmente, da estratégia de mobilização das pessoas, que, em última instância, são as que
realizam as mudanças. A relevância do conhecimento (a nova vantagem comparativa) recoloca a
discussão sobre o papel das pessoas num outro patamar. Enquanto que os modelos de gestão
mecanicistas (típicos da era industrial) viam as pessoas apenas como mão-de-obra, agora, na
emergência da sociedade do conhecimento, as pessoas passam a ser vistas como mentes, como
cérebros. Isto implica (como desafio) numa mudança radical: evoluir de um modelo de gestão que
controla as mãos PARA um modelo que compromete as mentes. O que, certamente, acarretará a
exigência de incorporação de importantes mudanças nos sistemas de gestão de pessoas.
No caso especifico da administração pública, a principal referência orientadora deste novo sistema de
gestão de pessoas é a Carta Ibero-americana da Função Pública (aprovada na V Conferência Iberoamericana de Ministros de Administração Pública e Reforma do Estado, em Santa Cruz de la Sierra,
Bolívia, junho de 2003). A Carta teve como objetivos:
–
–
–

Definir bases que configuram um sistema profissional, moderno e eficaz de serviço civil, como
peça chave da governabilidade democrática das sociedades contemporâneas.
Configurar um marco genérico de princípios, políticas e mecanismos de gestão (linguagem
comum).
Servir como fonte de inspiração para aplicações concretas, regulações, desenvolvimentos e
reformas voltadas para a modernização dos sistemas nacionais de serviço civil.

Segundo Longo (2005), o desafio principal na modernização dos sistemas de gestão de pessoas no setor
público está associado à necessidade de incorporar dois tipos de ingredientes: mérito e flexibilidade. O
primeiro, essencial para assegurar a profissionalização da administração pública, combatendo a
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arbitrariedade, o nepotismo e o clientelismo político. O segundo, para fazer as administrações públicas
mais receptivas aos novos requerimentos de eficácia, eficiência, orientação a resultados, transparência e
responsabilização. Complementando, o grande desafio é o de introduzir estes ingredientes de forma
simultânea e não por etapas (primeiro construir burocracias meritocráticas de tipo weberiano e depois
flexibilizar).
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ANEXO A – Um modelo de gestão governamental orientado a resultados de desenvolvimento:
Governo Matricial (MARINI & MARTINS, 2004)
Visão Geral: os três movimentos centrais
1. Construir uma Agenda Estratégica de Governo
2. Alinhar a arquitetura governamental e extra-governamental
3. Construir uma Central de Resultados

Ver: www.institutopublix.com.br
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ANEXO B - Processo de elaboração do Contrato de gestão
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governamental

Definição do
objeto

Demandas
Marco legal

Assinatura do Contrato de Gestão

Visão do contratante

Política
Pública
setorial

Construção
da
Cadeia de
valor

Cultura
PF & PF
Planejamento
estratégico

Elaboração
do Plano
de
Ações

Definição do
Quadro de
Indicadores e
Metas

Negociação de flexibilidades

Condicionantes
internos

Negociação de incentivos

Visão do contratado

ANEXO C - Iniciativas derivadas das políticas de gestão pública organizadas nas perspectivas da
aplicação e da agregação de valor

DA APLICAÇÃO
PERSPECTIVAS

D
A
A
G
R
E
G
A
Ç
Ã
O

Macro-Governamental

Organizacional/Institucional

Resultado

Planos de desenvolvimento
(planos estratégicos e plano
plurianual)
Gestão por programas
(formulação, monitoramento e
avaliação de programas e ações)

Planejamento estratégico
Contratualização/
agencificação (contratos de gestão,
acordos de resultado etc.)

Avaliação de desempenho
individual e grupal

Processo

Sistemas centrais (compras, RH,
logística, TI/governo eletrônico,
orçamento, finanças etc.)

Gestão da qualidade
Simplificação administrativa
Gestão do atendimento
Gestão da organização
governamental (estruturas e
modelos institucionais, regulação,
parcerias com a sociedade etc.)

Capacitação e gestão de
competências
Direção pública
Gestão de cargos e carreiras
Assistência ao servidor
Dimensionamento da força de
trabalho

Eficiência
Redução de despesas

Produtividade
Política de reajustes salariais
Previdência do servidor

Controle, promoção da
transparência e accountability e
luta contra corrupção

D
E
V
A
L
O
R

Recurso

Gestão da qualidade do gasto
Repressão fiscal
Gestão orçamentária, financeira
e contábil

Individual/Grupal
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ANEXO D: A Central de Resultados

Ver: www.institutopublix.com.br
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