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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi analisar a evolução histórica do modelo de gestão adotado na 

cidade do Rio de Janeiro buscando identificar qual a situação atual praticada em 2013, 

caracterizando as circunstâncias que levaram a este cenário. Para tal foi realizado um 

estudo investigativo sobre a evolução dos modelos de gestão da cidade do Rio de Janeiro, 

pesquisando-se o contexto histórico, administrativo e político temporal. Buscou-se a 

avaliação do posicionamento governamental da cidade do Rio de Janeiro em consonância 

com as especificidades que marcaram os modelos de gestão adotados e a herança direta 

proveniente dos episódios que marcaram sua evolução histórica e da herança indireta 

proveniente da modernização da administração pública no Brasil, além das janelas de 

oportunidades advindas com os grandes eventos como a copa do mundo em 2014 e 

olimpíadas em 2016. A análise foi realizada à luz da teoria de criação do valor público 

especificamente as ideias de Mark Moore. Para tanto foram realizadas entrevistas com 

gestores públicos da prefeitura do Rio de Janeiro, assim como foram analisados 

documentos de domínio público publicados na imprensa oficial e outros disponíveis na 

internet. 

 

Palavras chave: Gestão Pública, Valor Público, Planejamento Estratégico, Administração 

Pública. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to analyze the historical development of management model 

adopted in the city of Rio de Janeiro in order to identify which the current situation 

practiced in 2013, featuring the circumstances that led to this scenario. For such a study on 

the evolution of investigative management models of the city of Rio de Janeiro, 

investigating the historical, administrative and political storm. We sought to evaluate the 

positioning of the city government of Rio de Janeiro in line with the specific circumstances 

in the management models adopted and direct inheritance from the episodes that marked its 

historical evolution and indirect inheritance from the modernization of public 

administration in Brazil, beyond the windows of opportunities that come with major events 

like the World Cup in 2014 and olympics in 2016. The analysis was conducted in the light 

of the theory of creation of public value specifically the ideas of Mark Moore. Therefore, 

we conducted interviews with public managers of the city hall of Rio de Janeiro, and were 

analyzed public domain documents published in the official press and others available on 

the internet. 

 

Keywords: Public Management, Public Value, Strategic Planning, Public Administration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Caracterização do Problema 

 

A cidade do Rio de Janeiro sempre esteve no epicentro dos principais acontecimentos 

históricos do país, fundada em 1565 por Estácio de Sá, foi instituída capital do Império do 

Brasil em 1763, em1834 foi transformada no Município Neutro da Corte, permanecendo 

como capital do Império, em 1889 transformou-se em capital da República e de município 

neutro em distrito federal, com a mudança da capital para Brasília em 1960, tornou-se o 

estado da Guanabara e em 1975 passou a capital do novo Estado do Rio de Janeiro, devido 

à fusão dos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro. 

Diante dessa dinâmica a “cidade maravilhosa”, tornou-se a segunda maior cidade do 

país, depois de São Paulo, possuindo  6.323.037 habitantes  de acordo o senso do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2010, como apresentado na tabela-1. 

 

Tabela 1 – Crescimento Populacional da Cidade do Rio de Janeiro (1872-2010) 

 

 

Fonte: IBGE 
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Nessa trajetória, o Rio de Janeiro passou por diversos modelos de gestão 

instrumentalizados através de mecanismos como Plano Diretor e Planejamento Estratégico. 

Enquanto que "o Plano Estratégico de Cidades é um plano de ação, formulado a partir do 

consenso de atores públicos e privados, dentro de uma visão ampla dos espaços e da 

sociedade local e global, definindo projetos tangíveis e intangíveis, cuja execução se baseia 

no compromisso de um grande número de atores públicos e privados, o Plano Diretor é um 

plano de ordenamento urbano, com o objetivo de determinar os usos do solo e os sistemas 

de integração e comunicação, partindo de normas definidas em um arcabouço legal, geradas 

por uma visão integral de construção da cidade desejada", segundo preceitua LOPES 

(1998). 

O plano estratégico municipal tem como objetivo principal estabelecer estratégias para 

alcançar objetivos, elaborando projetos estratégicos em conjunto com a sociedade para a 

cidade, visando garantir a continuidade no planejamento municipal, independente de quem 

esteja no poder (PFEIFFER, 2000). 

O Rio de Janeiro teve várias etapas de planejamento em sua história. No século atual, 

iniciando com o Plano Agache em 1930, pelo Plano Doxiadis, ao final da década de 50, 

pelo Pub-Rio, na década de 70, e pelo Plano Diretor, no final da década de 90. No período 

de 1994 a 1995, foi elaborado o primeiro Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro 

(PECRJ), denominado Rio Sempre Rio, havendo de 2003 a 2004 um aprofundamento do 

Plano inicial ao nível de bairros ou regiões da cidade, denominado As cidades da Cidade.  

Em 2009, foi lançado um novo Plano Estratégico, fixando metas anuais para cada área 

de gestão, estabelecendo as prioridades de ação das diversas secretarias e órgãos da 

Prefeitura, tendo em vista objetivos específicos a curto, médio e longo prazo, com a 

ambição de vislumbrar como o município deveria estar na próxima década. A aspiração 

definida foi a de fazer do Rio de Janeiro, até 2020, a melhor cidade do hemisfério sul para 

viver e trabalhar. 

Em 2012 a 2013, foi desenvolvida a revisão do Plano Estratégico de 2009, buscando 

ampliar a visão da cidade para 2030, qual seja, transformar o Rio de Janeiro na melhor 

cidade do hemisfério sul para viver, trabalhar e conhecer até 2030, definindo assim novas 

diretrizes, metas e iniciativas para o período de 2013 a 2016, sustentadas por quatro pilares 

de aspirações: sociais, econômicas, sustentabilidade e de políticas. 
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No concernente ao modelo de gestão adotado pelo município do Rio de Janeiro, poucos 

estudos foram efetuados. O presente trabalho busca se inserir neste debate com o propósito 

de contribuir para responder à seguinte pergunta: Qual o modelo de gestão predominante 

na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no momento atual (2013)? Para tanto, serão 

abordados no próximo tópico o objetivo final e os objetivos intermediários que norteiam 

esta pesquisa. 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo final deste estudo buscou analisar qual o modelo de gestão predominante na 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no momento atual (2013).  

 Para o alcance deste objetivo, foram tratados os seguintes objetivos intermediários: 

 Pesquisa sobre o contexto histórico, administrativo e político temporal  da 

cidade do Rio de Janeiro. 

 Avaliação do posicionamento da administração governamental da prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro, através do impacto das ações praticadas na gestão em 

exercício em 2013, na evolução do modelo municipal de gestão. 

 Investigação a respeito das janelas de oportunidades advindas com os grandes 

eventos como, copa 2014 e olimpíadas 2016. 

 

1.3 Delimitação do Estudo 

 

São inúmeras as variáveis referentes ao tema desta pesquisa. Devido à sua extensão e 

complexidade, não serão todas analisadas. 

Este estudo tratará da análise do modelo de gestão adotado pela Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro e na utilização das estratégias inerentes a esse modelo como ferramenta para 

gestão governamental. Em primeiro lugar, devemos esclarecer ao leitor que serão 

analisados apenas os indicadores referentes aos impactos que essa estratégia irá repercutir 

na forma de gestão da cidade do Rio de Janeiro, não serão consideradas para fins de estudo, 

os cenários contábeis e financeiros da cidade do Rio de Janeiro. 
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Devemos ainda explicitar ao leitor que serão considerados apenas os indicadores 

referentes à cidade do Rio de Janeiro. Entendemos que a análise de outras cidades 

brasileiras ou de âmbito mundial, apesar de sua relevância no contexto desse cenário, 

porém incluí-los neste estudo o tornaria inviável, pela sua extensão. 

A escolha da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro se deu em primeira instância pela 

facilidade de obtenção de dados e proximidade física do universo a ser pesquisado, além do 

fato da Cidade do Rio de Janeiro apresentar um cenário extremamente dinâmico face os 

eventos de grande porte programados até 2016, o aporte financeiro  que a cidade vem 

recebendo e as transformações vivenciadas ao longo da atual gestão da prefeitura que vem 

provocando profundas transformações em urbanização, transporte, infraestrutura e 

economia, na segunda maior metrópole do Brasil. 

No que concerne ao período escolhido, a delimitação deve-se a dois motivos: 

 1994 foi o ano em que foi elaborado o primeiro Plano Estratégico da Cidade do 

Rio de Janeiro, após a promulgação da constituição de 1988, que deu grande 

empoderamento aos municípios; 

 2013 é o tempo-limite para que se possam acessar dados e concluir o estudo no 

tempo previsto. 

 

1.4 Relevância do Estudo 

 

Impulsionado pelos preparativos para os Jogos Olímpicos de 2016, o Rio de Janeiro 

passa por profundas transformações, as excelentes expectativas criadas pelos megaeventos 

esportivos, associados à estabilidade econômica dos últimos anos, resultam na polarização 

de volumosos investimentos. Só no primeiro semestre de 2013, os investimentos chegaram 

à soma de R$ 1,78 bilhão, segundo levantamento da agência de fomentos Rio Negócios, 

Quase 5.500 vagas de empregos foram geradas na cidade, mais do que o triplo do 

registrado em 2012, quando os investimentos criaram 1.726 oportunidades. As empresas 

que mais contribuíram para este cenário estão relacionadas aos setores do varejo (R$ 448 

milhões), hotelaria (R$ 366 milhões) e financeiro (R$ 241 milhões).  
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Figura 1 - Eventos Globais no Rio de Janeiro 

 

Fonte: Rio Negócios - Agência de Promoção de Investimentos do Rio de Janeiro 

 

É sabido que as cidades têm que usar novas tecnologias para transformar os seus 

sistemas, de modo a aperfeiçoar o uso de recursos finitos. Na medida em que a 

sustentabilidade se torna cada vez mais importante tanto para as cidades quanto para o 

planeta, a pergunta que se faz não é se as cidades vão fazer isso, mas quais serão as 

primeiras a fazer? E quais farão melhor? 

Neste diapasão, a construção de uma cidade preparada para atingir os desafios futuros, 

implica no planejamento, em longo prazo, de ações que viabilizem o desenvolvimento 

sustentável e na capacidade das lideranças estratégicas da máquina administrativa em 

desempenhar esse papel de gestão. 

A relevância deste estudo se impõe face à necessidade do entendimento dos 

mecanismos adequados de gestão para que os objetivos de curto e longo prazos para o 

sucesso da administração das cidades e consequente bem estar da população local e 

visitante, possam ser alcançados, como podemos observar na fala do Prefeito do Rio de 

Janeiro, em 2013, Eduardo Paes, no trecho destacado abaixo: 

“Um dos grandes desafios de qualquer gestor público é garantir a maior eficiência 

possível na sua administração. Isto significa entregar um serviço no prazo estabelecido, no 

custo esperado e de boa qualidade à população. Mas também priorizar projetos cujos 

resultados serão úteis e duradouros, manter as receitas saneadas e se guiar por um 

planejamento com metas claras a curto e longo prazo[...]”.(GESTÃO DE ALTO 

DESEMPENHO, 2012:9) 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo é destinado a apresentar uma contextualização do ambiente e cenário tema 

da pesquisa, visando analisar o modelo de gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro, sob a 

ótica dos paradigmas do patrimonialismo, da burocracia, da Administração Pública 

Gerencial ou New Public Management (NPM) e do Valor Público ou Public Value (PV).  

 

2.1  Modelos de Gestão Pública. 

 

A fim de oferecer maior contextualização e clareza sobre o objeto de estudo, apresenta-

se aqui um panorama teórico voltado para questões conceituais, históricas e políticas dos 

modelos de gestão pública e de seus desdobramentos no Brasil. 

 

2.1.1. Patrimonialismo  

 

Tomando-se uma perspectiva histórica, observa-se que a administração pública 

brasileira vem se modificando, ou tentando se modificar, ao longo do tempo por meio de 

três grandes modelos que, muito embora tenham pressupostos diferentes, podem coexistir 

no cotidiano da gestão pública, são eles o patrimonialismo, a burocracia e o modelo 

gerencial. 

Esta herança, mais conhecida como patrimonialismo, mas também confundida com 

clientelismo
1
 ou favoritismo, entende o corpo do Estado como um prolongamento do poder 

real, o que na prática confere ao quadro administrativo um status de nobreza. Como a coisa 

pública, ao invés de pertencer a todos, serve aos governantes, a corrupção se torna inerente 

a esta administração (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1995). Este modelo equivale à 

dominação tradicional weberiana, cujo sistema de autoridade está baseado na tradição e na 

vontade do senhor, que tem em seu entorno dependentes pessoais, parentes ou fiéis, com os 

quais reparte seu poder de mando (LUSTOSA DA COSTA, 2007).  

 

                                                 
1
 O clientelismo é um subsistema de relação política, com uma pessoa recebendo de outra a proteção em troca 

do apoio político. 
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Para que possamos entender os modelos de administração pública devemos conhecer os 

tipos de dominação. Segundo Weber: "Dominação é a probabilidade de encontrar 

obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis". 

Em todo Estado deve existir alguma relação de dominação, na qual os governantes 

(dominadores) exercem autoridade perante os indivíduos (dominados). 

A dominação não é simplesmente o exercício do "poder", mas também a sua aceitação - 

que leva a obediência! Portanto, se diz que a dominação é o somatório do poder com a 

legitimidade. Para Weber existem três tipos de dominação: 

 Dominação Tradicional - Baseia-se na tradição, nos costumes arraigados, nos 

relacionamentos construídos por gerações. O "senhor" governa não porque tenha 

algum mérito ou competência específica, mas porque seu pai governava antes 

dele, e antes dele seu avô, etc. 

 Dominação Carismática - Baseada no carisma de uma pessoa. Acredita-se que 

aquele indivíduo possui qualidades e características extraordinárias, fora do 

comum, que o credenciam a liderar seus "súditos" ou "seguidores". Estes lhe 

conferem um afeto e uma lealdade muitas vezes "cegos". 

 Dominação Racional-legal - Baseada na lei! Nesse tipo de dominação não 

seguimos um indivíduo, mas devemos obediência a uma série de normas e 

regulamentos. A Burocracia moderna se baseia na dominação racional-legal. 

O conceito de patrimonialismo em Max Weber está presente na sua obra Economia e 

Sociedade, como uma variação da dominação tradicional. Denomina patrimonial toda 

dominação que, originariamente inspirada pela tradição, é exercida em virtude de um 

direito pessoal, como pode-se observar no trecho destacado: 

 

“Não o herói, mas o príncipe `bondoso´, é por toda parte o ideal glorificado na lenda 

das massas. Por isso, o patrimonialismo patriarcal tem que legitimar-se diante de si 

mesmo e dos súditos como protetor do `bem-estar´ destes últimos. O `Estado 

providente´ é a lenda do patrimonialismo, que não brota da livre camaradagem 

baseada no juramento de fidelidade, mas sim de uma relação autoritária entre pai e 

filhos: o `pai do povo` é o ideal dos Estados patrimoniais” (WEBER, 2004b, p. 321). 
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A dominação patrimonial se sustenta, portanto, na existência de um quadro 

administrativo puramente pessoal do senhor, não burocrático, composto de companheiros 

ou súditos, recrutados por critérios de afetividade, lealdade e confiança e remunerados com 

prebendas
2
 e sinecuras

3
. Ao quadro administrativo da dominação tradicional, em seu tipo 

puro, com base em Weber (2004b), falta: 

a) competência fixa baseada em regras objetivas; 

b) hierarquia racionalmente construída; 

c) nomeação por contrato e ascensão regulada (carreira); 

d) formação profissional; 

e) (muitas vezes) o salário fixo e (ainda mais frequentemente) o salário pago em 

dinheiro. 

Assim sendo, falta ao cargo patrimonial, por consequência, a distinção burocrática entre 

as esferas pública e privada. A administração pública é tratada como assunto puramente 

pessoal do senhor, e o patrimônio público, como integrante de sua propriedade pessoal.  

Tomando por base seu princípio estrutural, o patrimonialismo é o ambiente propício ao 

desenvolvimento do favoritismo. São característicos dele os cargos de confiança junto do 

senhor, com amplos poderes, mas sem estabilidade e nem garantias. Há sempre a 

possibilidade de uma queda repentina, devido não a motivos objetivos, mas puramente 

pessoais (WEBER, 2004b, p. 304). 

O Patrimonialismo se instalou no Brasil no Período Colonial (1500 – 1822), por 

intermédio da concessão de títulos e terras para as classes dominantes formando oligarquias 

latifundiárias, permanecendo como modelo dominante durante o Período Imperial (1822 – 

1889) e todo o período da República Velha (1889 – 1930).  

 

 

 

 

                                                 
2
 O que o Estado deve fornecer aos particulares em troca dos seus serviços. Segundo Weber, ao analisar os 

tipos de dominação, os cargos na administração são considerados como prebendas conferidas individualmente 

e posteriormente renovadas, sem todavia se tornarem hereditárias. 
3
 É um tipo de emprego ou função, quase sempre em cargo público, e que praticamente não requer 

responsabilidade, trabalho ou serviço ativo. Historicamente, as sinecuras servem como instrumento de poder 

dos governantes, que as concedem em troca de favores políticos. Neste sentido, vincula-se também à prática 

do Nepotismo. 
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2.1.2. Burocracia ou Administração Pública Tradicional 

 

O primeiro grande modelo de gestão, a burocracia, emerge na segunda metade do 

século XIX na tentativa de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. A 

administração burocrática tem como princípio a profissionalização, a ideia de carreira, a 

hierarquia funcional e o formalismo, que constituem o poder racional-legal weberiano. 

Visando evitar a corrupção e o nepotismo, o modelo funciona pelo primado dos controles, 

os famosos “controles burocráticos”, que não objetivam a eficiência, mas sim o rígido 

controle por parte do Estado (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1995). 

Em ensaio sobre um tipo ideal de sociedade moderna, (WEBER, 1974) delineia as 

características da burocracia a partir de um conjunto de princípios que regem tanto 

estruturas privadas quanto públicas, de acordo com regulamentos, leis ou normas 

administrativas. A autoridade burocrática, no âmbito público, assim como a administração 

burocrática, no âmbito privado, é constituída por três elementos: a estabilidade e 

delimitação da autoridade por normas rigorosas; a adoção de medidas metódicas para a 

realização das atividades e o entendimento das atividades como deveres oficiais e da 

importância da capacidade técnica para desempenhá-las. Estes elementos podem ser 

sintetizados, respectivamente, em impessoalidade, formalidade e profissionalismo. 

O sistema hierárquico em uma concepção burocrática pressupõe uma relação de mando 

e subordinação, além disto, quanto maior for a subordinação, maior será a manutenção das 

convenções. É a clareza destas linhas de autoridade que garante a impessoalidade entre os 

membros da organização. Esta impessoalidade implica no entendimento de que a posição 

hierárquica pertence ao cargo e não à pessoa, o que pode contribuir para minimizar a 

apropriação individual do poder e de benefícios, que são inerentes ao cargo, para além do 

término da função (SECCHI, 2009). 

a administração burocrática se baseia em documentos escritos e na formalização de 

processos, decisões e comunicações (WEBER, 1974). A formalidade das tarefas, 

previamente definidas, tem o objetivo de padronizar os serviços prestados, privilegiando 

regras para cada procedimento e tentado evitar a discrepância na execução das rotinas 

administrativas (SECCHI, 2009). Ainda que possa parecer paradoxal, esta padronização 

buscava a eficiência dos serviços, como uma tentativa de garantir sua qualidade e 
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continuidade. A formalidade também tem o papel de incutir o senso de dever e 

responsabilidade nos funcionários, além de contribuir para legitimar a estrutura hierárquica 

da organização.   

A relação entre trabalhador e empregador já não se estabelece de forma pessoal, como 

no patrimonialismo, mas é considerada uma relação profissional. Este profissionalismo 

acaba por segregar a esfera profissional da esfera pessoal, privada, no que se refere a bens e 

processos, na tentativa de combater o nepotismo
4
 patrimonialista. Este princípio também 

supõe um treinamento especializado para o desempenho de determinada tarefa e, uma vez 

especializado e desenvolvido para uma função, é cobrado do funcionário uma plena 

capacidade de trabalho. Daí, a ocupação de um cargo é entendida como uma profissão, um 

dever, a aceitação de uma obrigação específica em troca de segurança e não mais somente 

uma fonte de renda ou uma contrapartida de serviços (WEBER, 1974). A possibilidade de 

construir uma carreira a partir da experiência na função e do desempenho, e assim obter 

ascensão, instaura a meritocracia.  

Ao propor a exigência da especialização em um modelo burocrático, Weber enfatiza a 

importância da figura do especialista, o que mais tarde se tornaria uma condição essencial 

no âmbito profissional. Embora a preocupação com a eficiência organizacional seja central 

neste modelo, na prática, o que se vê é o controle excessivo transformado na própria razão 

de ser do funcionário, em detrimento de sua qualificação e da eficiência dos serviços. Ou 

seja, a qualidade de ser efetiva no controle dos abusos acaba por se traduzir em ineficiência 

e desloca o foco da gestão para o controle dos processos. Assim, a racionalidade 

burocrática, constituída com base em regras, meios, fins e objetivos, na realidade privilegia 

os dois primeiros – regras e meios – em detrimento das últimas características – fins e 

objetivos – tornando a administração desconectada de uma orientação voltada para uma 

finalidade. 

No Brasil, a administração burocrática surge nos anos 30, no contexto da aceleração da 

indústria brasileira, constituindo um processo de racionalização da administração pública 

com influências da teoria da administração científica de Frederick W. Taylor e do modelo 

ideal burocrático de Max Weber.  

                                                 
4
 Termo utilizado para designar o favorecimento de parentes (ou amigos próximos) em detrimento de pessoas 

mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos. 
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Nesse período, durante o Governo Vargas o Estado assumiu o papel de indutor da 

modernização e desenvolvimento, criando durante a Ditadura do Estado Novo o 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), previsto na Constituição de 37 

(artigo 67) e criado pelo DECRETO-LEI nº 579/38, com o intuito de fornecer assessoria 

técnica ao presidente da república e elaborar a proposta orçamentária. 

O DASP foi precedido pela criação da Comissão Permanente de Padronização (1930), 

pela Comissão Central de Compras (1931) e pelo Conselho Federal do Serviço Público 

Civil (1937), órgãos que também visavam emprestar caráter mais racional à administração 

pública brasileira. Deste último herdou não apenas as funções, mas também o comando. 

Durante todo o período em que o DASP esteve ativo teve como chefe Luiz Simões Lopes, 

ex-presidente do Conselho Federal do Serviço Público Civil e da Comissão de 

Reajustamento de Funcionários Civis. 

Segundo o decreto-lei nº 579, foram funções do DASP: 

a) o estado pormenorizado das repartições, departamentos e estabelecimentos públicos, 

com o fim de determinar, do ponto de vista da economia e eficiência, as modificações a 

serem feitas na organização dos serviços públicos, sua distribuição e agrupamentos, 

dotações orçamentárias, condições e processos de trabalho, relações de uns com os outros e 

com o público; 

b) organizar anualmente, de acordo com as instruções do Presidente da República, a 

proposta orçamentária a ser enviada por este à Câmara dos Deputados; 

c) fiscalizar, por delegação do Presidente da República e na conformidade das suas 

instruções, a execução orçamentária; 

d) selecionar os candidatos aos cargos públicos federais, excetuados os das Secretarias 

da Câmara dos Deputados e do Conselho Federal e os do magistério e da magistratura; 

e) promover a readaptação e o aperfeiçoamento dos funcionários civis da União; 

f) estudar e fixar os padrões e especificações do material para uso nos serviços públicos; 

g) auxiliar o Presidente da República no exame dos projetos de lei submetidos a sanção; 

h) inspecionar os serviços públicos; 

i) apresentar anualmente ao Presidente da República relatório pormenorizado dos 

trabalhos realizados e em andamento. 
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Estas atribuições se desdobraram na elaboração de concursos públicos para acesso aos 

cargos no governo federal (item d, acima), e a elaboração do primeiro estatuto dos 

funcionários públicos do Brasil (com a fixação de deveres e direitos dos servidores 

federais). Outra importante atribuição foi a fiscalização do orçamento, que assumiu a partir 

de 1945. 

Chocou-se com a resilência de antigas práticas clientelistas e um resquício de 

administração patrimonialista, que ainda persistia no governo federal. Após a queda de 

Getúlio Vargas (1946), foi administrativamente esvaziado, passando a exercer atividades de 

assessoramento, além da realização de concursos para o funcionalismo federal e o seu 

aperfeiçoamento. 

Com o governo militar teve o seu nome alterado para Departamento Administrativo do 

Pessoal Civil, por força do decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, definindo a sua 

incompetência para as questões do serviço público na esfera das Forças Armadas. Volta a 

antiga denominação por lei nº 6.228, de 15 de julho de 1975. Através do decreto nº 91.147, 

de 15 de março de 1985, passou a se vincular ao Ministro de Estado Extraordinário para 

Assuntos de Administração, deixando de ser o órgão de assessoramento imediato do 

Presidente da República.  

Este paradigma foi revisto somente nos anos 90 com as influências do movimento da 

Administração Pública Gerencial ou New Public Management (NPM), que consistiu na 

maior tentativa de superação da gestão burocrática, como será tratado no próximo tópico. 

 

2.1.3. Administração Pública Gerencial ou New Public Management (NPM) 

 

A partir da década de 80, as transformações ocorridas na administração pública 

brasileira sofreram forte influência do movimento da NPM, assim como outras tentativas de 

modernização do setor público ao redor do mundo.   

A NPM tem como orientação valores de eficiência, redução do tamanho da máquina 

administrativa, qualidade na prestação dos serviços públicos, imagem do cidadão como 

cliente e desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações estatais. Seu foco 

central está na adoção de ferramentas gerenciais do setor privado pelo público. Ou seja, tem 

como objetivo final uma administração pública voltada para os resultados e para as metas 
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traçadas, com base na eficiência do setor privado, de forma a reduzir o tamanho da máquina 

administrativa, além de criar mecanismos direcionados à responsabilização dos atores 

políticos (PECI, PIERANTI e RODRIGUES, 2008). 

Enquanto a administração pública burocrática acreditava nos processos como forma de 

evitar o nepotismo e a corrupção, a NPM não acredita que para combatê-los seja preciso a 

adoção obrigatória de procedimentos rígidos. Pelo contrário, a administração pública 

gerencial, a descentralização, a delegação de autoridade e de responsabilidade, o forte 

controle sob o desempenho são formas mais eficientes de gerir o Estado e evitar o 

nepotismo e a corrupção  (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

A NPM também possui como uma das questões centrais a preocupação com a redução e 

com a otimização dos gastos públicos, assim como uma forte ênfase na conscientização em 

relação ao valor dos recursos públicos, através da clara definição das responsabilidades dos 

funcionários e dos objetivos organizacionais. 

Peters e Pierre (1998) ressaltam ainda que, para a NPM, o forte controle nos inputs 

como principal mecanismo da administração pública é inadequado, uma vez que oculta a 

negligência e a ineficiência organizacional, ao mesmo tempo em que não relaciona o 

desempenho por demanda com satisfação dos clientes. Já o controle dos outputs possibilita 

um melhor acompanhamento dos resultados e das formas como a administração está sendo 

gerenciada por meio do monitoramento da satisfação dos clientes ou de outros indicadores 

de desempenho, ou até mesmo por meio da participação de atores do setor privado, 

voluntários ou demais atores interessados na produção e na entrega dos serviços públicos 

(PETERS e PIERRE, 1998). 

A ênfase na competição representa um exemplo da adoção dos ideais do setor privado 

pela NPM como meio de incrementar a eficiência do serviço público. Uma das maneiras de 

fazer uso desse conceito é por meio da criação de mercados internos com bases de 

comparação entre as diferentes áreas. Ou seja, os diferentes setores ou áreas podem 

disponibilizar seus resultados alcançados com relação a atividades e custos gerando um 

ambiente de competição onde quem ganha é o cliente-cidadão. 

Neste contexto, Peters e Pierre (1998) acreditam que para que o ambiente de 

competição se instale no serviço público é preciso mais do que uma simples mudança 
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organizacional. Para os autores é necessária uma mudança cultural, o que é, 

frequentemente, muito mais difícil.  

As práticas da NPM também foram difundidas por organizações internacionais tais 

como Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI) para países em 

desenvolvimento que precisavam adotar uma reforma administrativa como uma condição 

para receber assistência financeira desses órgãos (PETERS e PIERRE, 1998). Tais 

instituições defenderam, em 1989, no Consenso de Washington, as práticas de abertura 

econômica e de liberalização do Estado, nas quais a solução consistiria na adoção de 

políticas neoliberais supostamente modernizadoras que combateriam a obsolescência das 

estruturas econômicas e políticas vigentes. Neste sentido, a burocracia passou a ser vista ao 

redor do mundo como barreira para o desenvolvimento econômico. 

Segundo a escola clássica da NPM, um dos pontos fortes do modelo é a questão de 

accountability
5
, pois os serviços públicos são relacionados à demanda de mercado, e não às 

decisões políticas. Dessa forma, o serviço público consegue medir melhor seu desempenho, 

assim como os consumidores passam a ter oportunidade de influenciá-lo diretamente 

(PETERS e PIERRE, 1998). Contudo, este é justamente um dos problemas do modelo em 

questão, pois o poder limitado dos políticos eleitos sobre a administração pública diminui o 

grau de suas responsabilidades quanto às ações do serviço público, isto é: “se os 

governantes eleitos não devem ser considerados responsáveis, quem então é responsável?” 

(PETERS e PIERRE, 1998, p. 228). 

Outro ponto a ser considerado na NPM é o fato de que, embora existam canais de 

accountability por meio da escolha do consumidor e dos stakeholders
6
, eles não estão 

disponíveis para o público em geral. Isso fere o modelo democrático de governo, pois os 

serviços públicos são financiados por todos os cidadãos, sejam eles usuários ou não 

(PETERS e PIERRE, 1998). 

 

                                                 
5
 É um termo da língua inglesa, sem tradução exata para o português, que remete à obrigação de membros de 

um órgão administrativo ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus 

representados. Outro termo usado numa possível versão portuguesa é responsabilização. 
6
 Em português, parte interessada ou interveniente, é um termo usado em diversas áreas como gestão de 

projetos e administração referente às partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de 

governança corporativa que são executadas. 
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A reforma administrativa do Estado vai impactar nos governos estaduais a partir da 

adoção desse novo modelo de gestão, embora não em sua totalidade, uma vez que os 

valores da NPM foram fundamentados no contexto anglo-saxão, em especial, por Margaret 

Thatcher, na Inglaterra, e ainda no Chile que teve um verdadeiro laboratório do liberalismo 

no governo de Pinochet. 

As Reformas do Estado continham várias medidas a serem tomadas, e podiam ser 

classificadas em sete grupos (LUSTOSA DA COSTA e LANDIM, 2007, p. 4): 

 

a) melhoria do atendimento ao cidadão; 

b) planejamento e gestão por resultados; 

c) autonomia e flexibilização (criação de novos entes públicos); 

d) valorização e profissionalização da função pública; 

e) governo eletrônico; 

f) racionalização da folha de pagamentos; 

g) compras governamentais. 

 

Nesse contexto, e frente aos desafios internacionais, surgiram nas décadas de 80 e 90 

tentativas de modernização da administração pública no Brasil, que serão tratadas numa 

seção específica deste trabalho. 

 

Embora a NPM tenha obtido destaque na literatura de administração pública, nas 

últimas décadas, um novo paradigma, do Valor Público ou Public Value (PV), surge nos 

anos 90 com uma proposta de gestão mais participativa, cujo foco encontra-se no 

relacionamento entre os diversos atores envolvidos, conforme abordado a seguir. 
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2.1.4. Valor Público ou Public Value (PV) 

 

Após duas décadas de debate em torno dos prós e contras da adoção das ferramentas da 

NPM ao redor do mundo, surgiram críticas em relação a este modelo na academia de 

administração pública, principalmente pelos teóricos anglo-americanos, cujos países 

sofreram forte influência deste tipo de gestão. Tais questionamentos deram base para um 

novo paradigma gerencial, chamado de Valor Público ou Public Value (PV), nele Mark 

Moore, da Kennedy School, propõe um modelo analítico de gestão pública que entende os 

dirigentes públicos como “estrategistas, mais do que técnicos”: procurando uma analogia 

com o papel dos gerentes no setor privado, Moore defende o paradigma segundo o qual os 

dirigentes públicos devem ser “criadores de valor público”, sendo capazes de transformar 

os recursos escassos à sua disposição em impactos positivos para a sociedade, atendendo os 

desejos e percepções dos cidadãos (MOORE, 2002). 

Moore rejeita as visões segundo as quais o dirigente público deveria ser apenas um 

executor de ações decididas e planejadas pelos políticos, dada sua impossibilidade prática 

no mundo atual; mas também não admite como razoável a premissa de que ele possa ser o 

portador por excelência do interesse público, à revelia dos interesses manifestados pelos 

eleitores. Na sua visão, os dirigentes devem ser “exploradores comissionados pela 

sociedade para buscar valor público. Espera-se que nessa busca (...) utilizem sua iniciativa e 

imaginação. Contudo, também se espera que atendam mais ou menos a uma contínua 

orientação e retroalimentação políticas. A sua responsabilidade ética mais importante 

consiste em empreender a busca pelo valor público conscienciosamente” (MOORE, 2002, 

p. 423). Isso significa que esses dirigentes “devem se dispor a manifestar publicamente suas 

ideias sobre o que tem valor e submetê-las tanto a debate político como a testes 

operacionais de eficácia”. 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Para Moore, essa atuação deve se dar em três dimensões interrelacionadas.: 

 Gestão da estratégia: Entende-se como a capacidade de conceber e liderar 

processos de mudança e inovação, de forma a melhor atingir a missão de seu 

órgão. 

 Gestão política: a legitimação de suas ações frente aos atores internos e externos 

ao governo, para que possa atrair continuamente tanto autoridade como recursos 

do meio político autorizador, para o qual presta contas e pelo qual é responsável. 

 Gestão operacional: se refere à gestão do conjunto de recursos à sua disposição 

de forma a melhor atingir os seus objetivos. 

A simples adoção de técnicas gerenciais para atender a uma demanda do setor público 

não leva em consideração as especificidades locais de cada setor, departamento ou até tipo 

de governo. Neste sentido, não existe uma resposta unificada, como sugere a NPM, para 

alcançar uma administração pública mais eficiente e efetiva. De acordo com Hughes e 

Alford (2007), o melhor modelo a ser adotado é aquele que atende às necessidades 

específicas, a natureza, as circunstâncias e o contexto a ser desenvolvido pelo serviço. 

Deste modo, diferentes modelos podem coexistir em uma mesma organização. 

Ao contrário da burocracia tradicional, da NPM e da governança colaborativa, para o 

pragmatismo do PV, “diferentes circunstâncias demandam diferentes ferramentas 

gerenciais” . Portanto, ele não considera que existe uma melhor forma para trabalhar, pelo 

contrário, enfatiza que tudo depende, pois para cada tarefa é importante se considerar qual a 

sua natureza, seu contexto, tecnologia empregada e quais são os recursos disponíveis. Neste 

contexto, é possível a adoção de práticas da burocracia e do NPM em conjunto, dependendo 

da atividade a ser executada (HUGHES e ALFORD, 2007). 

O PV difere dos modelos anteriormente analisados em relação à ideologia, atitude 

democrática e objetivos-chave que envolvem a função dos gestores públicos, dos políticos 

eleitos, além de outros atores governamentais, defendendo que estes não devem estar 

confinados a um espaço específico, mas devem fazer parte de um processo mais amplo e 

multidimensional (STOKER, 2006). 

De acordo com Stoker (2006), este modelo gerencial, com base em redes, representa um 

modo apropriado de gestão, face aos desafios atuais. Segundo o autor, a gestão em rede 

representa as decisões coletivas, de uma forma mais completa, com a participação de 
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membros que legitimam o processo de decisão. Isto contribui para um processo 

colaborativo, com a atuação de diversos atores, beneficiando a interdependência entre 

indivíduos e organizações, o que implica em uma nova forma de trabalhar dos políticos 

eleitos e dos gestores públicos. 

A maneira como são defendidos os conceitos de equidade
7
, accountability e eficiência 

representam questões centrais em todos os modelos de gestão. A tabela a seguir torna mais 

evidente como o PV se distingue do NPM e da Administração Pública Tradicional ou 

burocracia, em relação a esses conceitos. 

 

Tabela 2 - Desafios dos Paradigmas de Gestão Pública 

 

 
Fonte: Adaptado de Stoker (2006) 

 

                                                 
7
 Equidade consiste na adaptação da regra existente à situação concreta, observando-se os critérios de justiça e 

igualdade. Pode-se dizer, então, que a equidade adapta a regra a um caso específico, a fim de deixá-la mais 

justa. 
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As intervenções públicas se referem à procura pelo “valor público”. Apenas entregar 

serviços públicos à sociedade não significa que se obtenha valor nos resultados sociais e 

econômicos. Já o reconhecimento da legitimidade dos stakeholders, está ligado à 

importância do engajamento de diferentes atores (organizações governamentais, não 

governamentais e sociedade civil organizada), além dos servidores públicos e políticos 

eleitos, no processo de elaboração de políticas públicas. Esta questão reforça o foco nos 

relacionamentos para a definição das políticas públicas, não importando se estão no setor 

público, privado ou terceiro setor. Por fim, a necessidade de uma abordagem adaptável e 

com base no aprendizado para os desafios das entregas do serviço público, tem como ponto 

central a importância da troca do conhecimento, da adaptação, reflexão e avaliação 

constante por parte dos gestores públicos, cujo foco deve estar nos desafios e nas mudanças 

(STOKER, 2006). 

Diante disto, observa-se que o PV representa uma ruptura com as diferentes abordagens 

organizacionais, no que se refere à gestão e administração do setor público, por meio da 

obtenção do “valor público” e de uma visão mais humana. Para alcançá-lo o PV tem como 

base uma política participativa, transparente e que envolve grande efetividade na resolução 

de problemas que atendam aos anseios da maioria da população. 

 

 

3. HISTÓRICO DA GESTÃO PÚBLICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Este capítulo apresentará o contexto histórico, administrativo e político temporal  da 

cidade do Rio de Janeiro, com um breve resumo histórico e ênfase nos governos pós 

constituição de 1988, quando os municípios tiveram ampliada a sua autonomia. 

 

3.1 História do Rio de Janeiro. 

 

Em 1834, a cidade do Rio de Janeiro foi transformada no Município Neutro da Corte, 

permanecendo como capital do Império do Brasil, enquanto que Niterói passou a ser a 

capital da província do Rio de Janeiro. Em 1889, a cidade transformou-se em capital da 

República, o município neutro em distrito federal e a província em estado. Com a mudança 
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da capital para Brasília, em 21 de abril de 1960, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se o 

estado da Guanabara, de acordo com as disposições transitórias da Constituição de 1946 e 

com a Lei nº 3.752, de 14 de abril de 1960(Lei San Tiago Dantas). 

Com o término da Era e o vislumbrar de uma nova fase política com o presidente 

Juscelino Kubitschek, iniciada em 1955, patrocinando a ocupação do interior do Brasil, que 

na prática eliminava o cenário político brasileiro das pressões sócio-políticas das grandes 

cidades e de setores políticos influentes, a construção de Brasília representava um baque 

nos interesses em jogo da elite carioca, pois minimizava o seu tranqüilo status de centro das 

decisões políticas do país. 

Diante desta ameaça, com intensa mobilização entre os grupos políticos cariocas, ainda 

indecisa com os rumos que a cidade tomaria, opta-se pela criação da cidade-estado da 

Guanabara, com o Estado do Rio de Janeiro que dá nome a capital, nas vizinhanças do 

jovem estado. Para alguns estudiosos, entretanto, o principal problema político não foi 

solucionado: a perda do poder político e econômico que aquela região possuía até antes da 

Proclamação da República Brasileira. 

A Guanabara foi o único caso no Brasil de uma cidade-estado. O primeiro governador, 

José Sette Câmara Filho foi nomeado pelo presidente da República e exerceu o cargo até 5 

de dezembro de 1960, quando o passou para o primeiro governador eleito, Carlos Lacerda, 

que exerceu o cargo por cinco anos. 

O Governo Lacerda dinamizou mudanças radicais na cidade, ao promover a remoção de 

favelas para outras regiões (e a consequente criação da Vila Kennedy e da Cidade de Deus), 

a construção da adutora do Rio Guandu para o abastecimento de água à cidade, e realizou 

uma série de modificações paisagísticas. Dentre as principais obras realizadas na cidade 

nesse período, destacam-se a abertura do Túnel Rebouças, o alargamento da praia de 

Copacabana, e a construção da maior parte do Aterro do Flamengo, sobre o qual foi 

formada a mais extensa e completa área de lazer da cidade, o Parque do Flamengo, hoje 

denominado oficialmente de Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, situado junto à orla da 

Baía de Guanabara, com 121,9 hectares e que se estende desde o Aeroporto Santos Dumont 

até o Morro da Viúva, em Botafogo. 
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A pedido de Lacerda, foi efetuada a elaboração do Plano Doxiadis, conjunto de projetos 

ligados a área urbanística. A Linha Vermelha e a Linha Amarela foram desengavetadas e 

concretizadas na década de 1990 baseadas no plano. 

Os outros governadores eleitos para exercer a chefia do Poder Executivo da Guanabara 

foram Francisco Negrão de Lima (de 1965 a 1970) e Antônio de Pádua Chagas Freitas 

(1970 a 1975), em cujo governo foi construído o emissário submarino de esgotos de 

Ipanema. 

Pela Lei Complementar nº20, de 1 de julho de 1974, durante a presidência do general 

Ernesto Geisel, decidiu-se realizar a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, a 

partir de 15 de março de 1975, mantendo a denominação de estado do Rio de Janeiro, 

voltando-se à situação territorial de antes da criação do município neutro, com a cidade do 

Rio também voltando a ser a capital fluminense. 

A fusão causou grande polêmica entre os cariocas e fluminenses à época, haja vista não 

ter havido consulta popular nos estados que se fundiam. Apesar disso, vantagens de ordem 

econômica foram geradas na nova capital, sendo o município do Rio de Janeiro, 

atualmente, a sede de muitos negócios e empreendimentos do restante do estado. 
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3.2 O Governo Saturnino Braga. 

 

Em 1985, com o restabelecimento das eleições diretas para prefeitos das capitais, 

Saturnino Braga foi lançado pelo PDT para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro, sendo 

eleito com quase 40% dos votos. Mas sua gestão à frente da prefeitura foi marcada por 

greves e rupturas. Em 1988, no último ano de seu mandato, decretou a falência do 

município do Rio de Janeiro. 

Uma das causas da falência citadas pelo então prefeito foi que o Rio de Janeiro, como 

cidade-estado que era antes da fusão, tinha a maior rede escolar e a maior rede hospitalar do 

Brasil. Com a fusão toda esta rede ficou sob a responsabilidade da Prefeitura e não havia 

recursos para mantê-la satisfatoriamente. Enquanto era o Estado da Guanabara, as receitas 

eram somadas, então receitas municipais como IPTU e ISS eram somadas às receitas do 

Estado como ICMS, por exemplo, quando houve a separação aí restaram apenas as receitas 

municipais para dar conta da rede escolar e da rede hospitalar. 

Segundo Jô Resende, que assumiu a prefeitura em 1988 após a renúncia de Saturnino 

Braga, no início do governo Saturnino Braga, o primeiro recurso da prefeitura foi para 

saldar as dívidas que o Marcello Alencar tinha com o funcionalismo e deixou para a nova 

gestão, Marcello Alencar foi empossado na prefeitura do Rio de Janeiro pelo então 

governador Leonel Brizola em 5 de dezembro de 1983 e permaneceu no cargo até a posse 

de Saturnino, em 31 de dezembro de 1985. 

Conta ainda Jô Resende que o Governador Brizola tinha o procedimento de administrar 

a cidade e queria mantê-lo. O resultado foi que os conflitos começaram, e fortes, pois 

Saturnino estava buscando a sua autonomia. A gota d’água desse processo aconteceu numa 

das greves de professores. Estado e município estavam em greve, e Saturnino disse: “Eu 

saio da greve dando o aumento para os professores. Vou negociar o aumento com eles.” Aí 

o Brizola retrucou: “Se você der, eu fecho o Banerj. Você não tira dinheiro do Banerj e não 

pode dar o aumento. De onde você vai tirar o dinheiro?” O Banerj era do estado, e o Brizola 

fechou o Banerj para a prefeitura. 

Com isso o Banco do Brasil fechou a transferência do Fundo de Participação, receita 

proveniente do governo federal, para o Rio de Janeiro, pois a prefeitura não tinha como 

pagar nem os professores nem a rolagem das dívidas federais. 
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3.3 O Rio de Janeiro pós Constituição de 1988. 

 

A Constituição Brasileira de 1988 inaugura uma nova etapa, definindo claramente as 

competências comuns e específicas das instâncias federal, estadual e municipal, segundo 

Cardoso (1997): 

“[...]São competências privativas dos municípios: legislar sobre assuntos de interesse 

local; suplementar a legislação federal e estadual no que couber; organizar e prestar 

diretamente, sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial; e promover o 

adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano”. (CARDOSO, 1997: 92). 

 

Foi também na Constituinte de 1988 que os municípios passaram a ser considerados 

como unidades políticas e ganharam a responsabilidade e o direito de elaborarem suas leis. 

Anteriormente, quando eram considerados apenas unidades administrativas componentes 

dos Estados da Federação, suas leis, por conseguinte, eram criadas pelo Poder Legislativo 

Estadual. Às Câmaras de Vereadores cabia apenas o papel de administradoras das 

peculiaridades municipais. Depois de 1988, os municípios passaram a ter o direito de gerir 

seu próprio território, por meio da elaboração de suas leis, da formulação dos princípios 

básicos que regem a alocação de recursos e a estratégia ocupacional de seus limites 

geográficos. 

A esfera local, desse modo, ganhou uma dimensão estratégica na pratica da reforma 

urbana. Logo, a cidade do Rio de Janeiro, assim como toda a cidade do país, passou ser um 

ente federado. Com isso, a Constituição de 1988 estabeleceu de que forma os municípios 

deveriam ser administrados, e o planejamento, anteriormente em crise, ganhou novamente 

força (CARDOSO, 1997). 

No Rio de Janeiro, foi durante o segundo mandato do então Prefeito Marcelo Alencar 

(1989-1993), que a forma de se gerir os municípios foi impactada pela Constituição de 

1988, a qual postulou, dentre outras coisas, a competência privativa dos municípios em 

gerir seu próprio território, e estabeleceu para isto um instrumento legal: o Plano Diretor 

Decenal, obrigatório para municípios com mais de 20.000 habitantes. O Rio de Janeiro que, 

possuía na época mais de 5 milhões de habitantes, elabora o seu Plano Diretor, sendo em 
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1991, encaminhado para a Câmara Municipal e aprovado em 1992 (Lei Complementar 

número 16/92). 

O Plano Diretor é um plano normativo que regula o uso do solo urbano e a ação de 

agentes econômicos na cidade, ordenando o espaço público. Além disso, ele desenha 

responsabilidades da administração em relação ao uso do solo urbano, pois é determinado 

dentro da Carta Magna do país e deve ganhar o formato de lei municipal quando 

implementado. A participação pública se dá em como elaborar esta lei de acordo com o que 

foi estabelecido dentro da Constituição, e esta participação se realiza a posteriori do que já 

está determinado no âmbito federal. É um instrumento muito importante, principalmente no 

que diz respeito ao acesso democrático ao solo urbano e ao limite em relação ao direito à 

propriedade. 

Em 1992, Elege-se como prefeito, César Maia que convida para a secretaria de 

urbanismo o arquiteto Luís Paulo Conde. Juntos, eles empreendem o primeiro Plano 

Estratégico da cidade do Rio de Janeiro. O Plano Estratégico é um plano que desenha 

diferentes ações dentro do município, possuindo alguns objetos territoriais que não devem 

ir contra o plano diretor, conforme será tratado no próximo tópico. 
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3.4 Os Governos de César Maia e Luiz Paulo Conde. 

 

Em seu primeiro mandato, César Maia realiza várias obras das quais se destacam o Rio-

Cidade, o Favela-Bairro e a Linha Amarela. Promove a descentralização administrativa, 

com a divisão da cidade nas subprefeituras e a subdivisão das regiões administrativas; a 

criação da Multirio (Empresa Municipal de Multimeios ligada a Secretaria de Educação) da 

Rede Municipal de Teatros, e dá início a criação das primeiras ciclovias do Brasil. 

César Maia conseguiu impor um estilo próprio na gestão da prefeitura do Rio de 

Janeiro, muito próximo à matriz lacerdista. Matriz esta que se caracteriza pela: “[...] 

preservação da ordem urbana, a realização de um conjunto expressivo de obras e uma boa 

gerência administrativa [...]” (FERNANDES, 2008). 

No primeiro governo do Prefeito César Maia (1993-1996), no município do Rio de 

Janeiro, a administração pública municipal vê a possibilidade de delinear juntamente com a 

participação da sociedade o primeiro Plano Estratégico do Rio de Janeiro, Rio Sempre Rio 

(AGUIAR, 1998), utilizando para isto a mesma metodologia dos planos estratégicos de 

Barcelona. 

Esse processo teve como fator crítico a escassez de recursos públicos e a exigência da 

competitividade entre as cidades para atração de investimentos que fizeram com que a 

metodologia catalã, por meio do reconhecimento internacional dos resultados obtidos após 

as olimpíadas de 1992, fosse difundida para diferentes cidades, inclusive para o Rio de 

Janeiro (AGUIAR, 1998). 

Em 1996, Cesar Maia, então no PFL, lança como candidato a sua sucessão o seu 

secretário de urbanismo o arquiteto Luiz Paulo Conde. Este vence o pleito municipal com 

apoio ostensivo de Maia. Luís Paulo Conde, dentro da prefeitura do Rio de Janeiro, se 

destacou mais por sua competência e seus atributos técnicos do que por sua liderança 

carismática. O forte de Conde estava na sua formação sólida de arquiteto urbanista e na 

experiência adquirida como planejador urbano. 

Posteriormente, a legislação muda. Essa mudança permite com que Luís Paulo Conde, 

rompido e afastado, politicamente, de César Maia, desde o ano de 1999, concorra pelo PFL 

novamente ao cargo de prefeito em 2000. Desta vez, Conde enfrenta nas urnas César Maia, 

Leonel Brizola e Benedita da Silva, dentre outros. 
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César Maia ganha as eleições 2000 pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), 

derrotando Conde e Brizola, assumindo mais uma vez a prefeitura do Rio de Janeiro em 

2001 (MOTTA, 2004). Com a alteração na legislação eleitoral, outra vez no PFL, César 

Maia é reeleito em 2004 no primeiro turno, exercendo, assim, a partir de 2005, seu terceiro 

mandato, e empreendendo o segundo Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro, que se 

configura de forma distinta do primeiro. Este segundo plano foi realizado por uma equipe 

local, fazendo uso de uma metodologia distinta do empreendido em seu primeiro mandato. 

Um ponto importante que deve ser observado são as constantes trocas partidárias. O 

prefeito César Maia, antes de seu primeiro mandato, era membro do PDT (Partido 

Democrático Trabalhista). Foi eleito pela primeira vez prefeito, em 1992, pelo PMDB 

(Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Em seu segundo mandato, em 2001, 

estava no PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) e, posteriormente, membro do PFL (Partido 

da Frente Liberal, batizado depois como: Democratas), conforme a figura 2.  (TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL, 2007). 
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Figura 2 - Governos César Maia e Conde 

 

Fonte: (FERNANDES, 2008) 

  

Assim, o modelo de gestão dos Governos de César Maia e Luiz Paulo Conde,  são 

marcados pela priorização da profissionalização, da ideia de carreira, da hierarquia 

funcional e do formalismo, segundo o paradigma da burocracia weberiana, tendo como 

marco a criação da Controladoria Geral do Município (CGM) , em dezembro de 1993, pela 

Lei nº 2.068, com as principais funções de exercer o controle contábil, financeiro, 

orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, Indireta e 

Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das 

subvenções e renúncias de receitas. 
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3.5 Primeiro Plano Estratégico do Rio de Janeiro – Rio Sempre Rio (1996) 

 

Em 1993, o prefeito e o secretário organizam um seminário na prefeitura do Rio de 

Janeiro com a mesma equipe que fez o primeiro plano de Barcelona. Durante o seminário, 

iniciou-se a elaboração do primeiro plano estratégico para cidade do Rio de Janeiro, com o 

intuito de resgatar a imagem da cidade e retirá-la da crise em que se encontrava. 

A questão que orientava o seminário era: Como resolver a crise em que o Rio de Janeiro 

estava imerso? A compreensão deste problema e a alteração da agenda política no sentido 

de estruturar políticas, capazes de promover soluções, dependeria da política feita pelos 

diversos atores com o intuito de influenciar esta agenda (Kingdon, 2003). Neste sentido, a 

elaboração do seminário Rio – Barcelona cumpriu seu papel, abrindo uma “janela de 

oportunidade” para alteração da agenda política da cidade, pois gerou um contexto 

favorável de negociação entre os agentes políticos urbanos (FERNANDES, 2008). 

A implantação deste primeiro plano, possibilitaria, em tese, o enfrentamento da crise em 

que se encontrava o município. Logo, o plano se caracterizou como um plano defensivo, 

que tinha como um de seus objetivos a atração de investimentos para a cidade, buscando 

responder a uma crise, por meio da estruturação de uma política pública. 

Assim, o Primeiro Plano Estratégico do Rio de Janeiro (1996) teve início em 22 de 

novembro de 1993, com a assinatura de um acordo de cooperação entre a Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Rio de Janeiro e a Federação da 

Indústria do Rio de Janeiro. No documento constavam os procedimentos necessários para a 

constituição de um consórcio de empresas e entidades com o objetivo de custear e 

supervisionar a contratação da equipe técnica para elaboração do primeiro Plano 

Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro (PLANO ESTRATÉGICO DO RIO DE 

JANEIRO, 1996). 

Segundo o texto descrito no Plano, optou-se pela criação de um consórcio mantenedor, 

que buscaria a adesão de empresas sensíveis e preocupadas com o futuro da cidade do Rio 

de Janeiro, representativas de seus setores econômicos ou sociais e que entenderiam a 

necessidade desse esforço para o bem da cidade e de seus cidadãos (PLANO 

ESTRATÉGICO DO RIO DE JANEIRO, 1996). 
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Algumas decisões iniciais nortearam o andamento do processo. A primeira decisão 

relaciona-se à abrangência do plano, que foi definida como município do Rio de Janeiro; a 

segunda refere-se ao financiamento do plano, que desde o início foi definido que seria feito 

pelo setor privado; e, por fim, a terceira que diz respeito às responsabilidades, cabendo à 

prefeitura a tarefa de ceder técnicos e instalações (PLANO ESTRATÉGICO DO RIO DE 

JANEIRO,1996). 

Além disso, o Plano não seria um plano de governo, mas sim plano participativo da 

cidadania carioca, envolvendo todos os que quisessem colaborar como: especialistas, 

técnicos, organizações da sociedade civil, entidades governamentais, ou qualquer outro 

segmento da sociedade. A estrutura organizacional do Plano se configura a partir de 2 

órgãos básicos: o Conselho da Cidade e o Conselho Diretor. Esses órgãos se articulam com 

o Comitê Executivo, cuja atuação é apoiada pela equipe técnica (PLANO ESTRATÉGICO 

DO RIO DE JANEIRO, 1996). 

Com isso, o Plano Estratégico do Rio de Janeiro foi composto por 1 objetivo central, 7 

estratégias, 21 objetivos, 61 ações e 159 projetos. O objetivo central que se pretendia 

alcançar com a realização do Plano, foi definido formalmente como: 

 

“Tornar o Rio de Janeiro uma metrópole com crescente qualidade de vida, 

socialmente integrada, respeitosa da coisa pública e que confirme sua vocação para 

cultura e a alegria de viver. Uma metrópole empreendedora e competitiva, com 

capacidade para ser um centro de pensamento, de geração de negócios para o país e 

sua conexão privilegiada com o exterior” (PLANO ESTRATÉGICO DO RIO DE 

JANEIRO, 1996:23). 
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3.6 Segundo Plano Estratégico do Rio de Janeiro – As Cidades da Cidade (2004) 

 

O segundo Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro é um conjunto de 12 planos 

regionais que, em tese, se configuram como um desdobramento do primeiro Plano da 

Cidade, conforme as primeiras frases presentes no referido documento: A presente 

publicação apresenta o Plano Estratégico II da cidade do Rio de Janeiro – “As Cidades da 

Cidade” – um desdobramento inovador do Plano Estratégico anterior (PLANO 

ESTRATÉGICO DO RIO DE JANEIRO, 2004:08). 

Os mecanismos institucionais de planificação são 12 comissões regionais que 

correspondem a cada uma das regiões em que a cidade foi dividida, conforme figura 3. 

Essas comissões contavam com a participação direta de qualquer cidadão que se 

apresentasse para discutir as propostas delineadas para região a qual reside. A idéia era 

trabalhar com o que o plano define como desenvolvimento endógeno, que de acordo com o 

plano é a: 

 

“[...] execução de políticas de fortalecimento e qualificação de estruturas internas, 

visando à consolidação de um desenvolvimento originalmente local, a partir da 

criação de condições econômicas para a geração e atração de novas atividades 

produtivas. Estimulando-se as potencialidades endógenas, ou fatores internos, os 

efeitos perniciosos da globalização tendem a ser minimizados” (PLANO 

ESTRATÉGICO DO RIO DE JANEIRO, 2004:22). 
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Figura 3 - Regiões nas quais se divide a cidade do Rio de Janeiro 

 

Fonte: PLANO ESTRATÉGICO DO RIO DE JANEIRO, 2004 

 

Assim, de acordo com o que foi descrito acima, pode-se notar que ocorre uma mudança 

na metodologia aplicada ao plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro, em sua segunda 

versão. Esta mudança acaba gerando diversas alterações na estrutura do plano em si, a 

começar pela visão de futuro. Em vez de uma visão de futuro para toda a cidade, na 

segunda geração do Plano Estratégico, há a escolha de um modelo para cada uma das 12 

regiões em que a cidade do Rio de Janeiro se encontra dividida, segundo o próprio plano: 

 

“Nesta nova fase, o foco deixou de ser a busca de uma nova identidade para 

fortalecer a cidade e inseri-la de forma competitiva no cenário mundial, mas 

encontrar meios que pudessem indicar caminhos em direção ao futuro desejável para 

cada região [...] No Plano Estratégico II, a cidade foi dividida em 12 regiões e em 

cada uma delas foi formulado um objetivo central e elaborado um plano estratégico 

específico [...] ficou retratado, de forma mais nítida e expressiva, o cenário 

diversificado que a cidade do Rio de Janeiro possui, “As Cidades da Cidade”, 

construindo, de forma mais abrangente e democrática um novo Plano Estratégico”. 

(PLANO ESTRATÉGICO DO RIO DE JANEIRO, 2004:09). 
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3.7 O Governo Eduardo Paes 

 

No primeiro ano de mandato, 2009, Eduardo Paes concentrou suas atuações no "Choque 

de Ordem", uma operação geral de combate à desordem urbana na cidade. A ação, 

coordenada por uma nova secretaria criada para gerir o assunto, a secretária especial de 

"Ordem Pública", era realizada por guardas municipais, fiscais de controle urbano, policiais 

militares e civis, equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, 

dentre outros. O objetivo seria atacar situações que incomodam o dia-a-dia do carioca, 

inibindo ambulantes informais, flanelinhas, transporte pirata, construções irregulares, 

população de rua, publicidade não autorizada, desrespeito no trânsito e desordem nas 

praias. Foram criadas também as sete secretarias: "Assistência Social", "Conservação", 

"Combate e Prevenção às Drogas", "Defesa do Consumidor", "Promoção e Defesa aos 

Animais", "Preparação para Copa da FIFA e Jogos Olímpicos de Verão" e "Qualidade de 

Vida e Envelhecimento Saudável". 

A partir de 2010, a Prefeitura visou, entre outras medidas, recuperar as principais vias 

da cidade, recapeando de 600 a 700 km de vias com asfalto em péssimo estado, como 

Ayrton Senna, Brasil, Cesário de Melo, Delfim Moreira, D. Hélder Câmara, Francisco 

Bicalho, Presidente João Goulart e Vieira Souto. Também foi feita uma reorganização do 

transporte coletivo: a licitação das linhas de ônibus que operam na cidade seria publicada 

no dia 24 de maio no Diário Oficial e começaram a operar em outubro. A previsão era que 

a quantidade de coletivos na Zona Sul do Rio, que era muito grande na época, caísse pela 

metade, enquanto na Zona Oeste, região carente de transporte, aumentasse em cerca de 300 

ônibus. A prefeitura também teria o direito de realizar intervenções ou criar novos 

itinerários, caso venha a julgar necessário. 

Em 2011 o governo municipal se concentrou, principalmente, na implantação de 

diversos novos corredores viários por toda a cidade, visando à Copa do Mundo FIFA de 

2014 e aos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, que ocorrerão no Rio. Obras como a 

TransOeste, TransCarioca, TransOlímpica e TransBrasil começaram a sair do papel. Além 

disso, Paes em parceria com o então governador Sergio Cabral Filho, deu início, a uma 

série de obras de revitalização que vão preparar a cidade para a XXI olimpíada. Parte da 

revitalização da Zona Portuária, a derrubada do Elevado da Perimetral tem dividido a 
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opinião de especialistas. Alguns defendem a manutenção do elevado e o aproveitamento do 

espaço. Outros defendem a derrubada e as alternativas viárias como forma de frear a 

depreciação do entorno e ampliar a capacidade de circulação. 

Em 2012, foi anunciado pacote de investimentos de R$ 4,3 bilhões da prefeitura para o 

subúrbio da Zona Norte, área tradicionalmente esquecida da cidade. O investimento é em 

pavimentação, no Parque Madureira, corredores BRT, clínicas da família e hospital.  

Estudo divulgado em 17 de fevereiro de 2012, pelo jornal O Globo, mostrou que a 

Prefeitura do Rio passou a União, os principais estados e as maiores capitais do país no 

ranking da taxa de investimentos. Em 2011, a fatia das despesas destinada a obras bateu 

17,9%, contra 13,2% de Belo Horizonte (segunda colocada), e 9,5% da cidade de São Paulo 

(terceira colocada). A União aparece com 4%. O estudo foi feito pela Secretaria Municipal 

de Fazenda do Rio, que comparou dados de 17 dos maiores orçamentos. Em valores 

absolutos, a capital fluminense foi a 4ª colocada com R$ 3,347 bilhões executados em 

2011. O orçamento de 2011 foi de R$ 18,723 bilhões. Tais dados vieram ao conhecimento 

durante a campanha de reeleição do prefeito no mesmo ano, onde foi reeleito com 64% dos 

votos válidos em 7 de outubro, tornando-se o primeiro prefeito da cidade a se reeleger ainda 

no primeiro turno, o principal candidato da oposição, o deputado niteroiense Marcelo 

Freixo do PSOL, recebeu 28%, enquanto os restantes 8% foram distribuídos entre outros 

seis candidatos, entre eles Otávio Leite, Rodrigo Maia e Aspásia Camargo. 

Ao final dos quatro anos, Paes teve sua autoria atribuída à Avenida Transoeste, Parque 

Madureira, Museu de Arte do Rio, Parque dos Atletas, Centro Cultural João Nogueira, 

Túnel da Grota Funda, Mergulhão Clara Nunes, Centro de Tratamento de Resíduos de 

Seropédica, Ginásios Experimentais, Espaços de Educação Infantil, Clínicas da Família, 

Centros de Referência da Pessoa com Deficiência, Naves do Conhecimento, Arenas 

Cariocas, Academias da Terceira Idade, Hospital da Mulher e Hospital Pedro II; 130 novos 

quilômetros de ciclofaixas e ciclovias, construção de bicicletários, e do sistema Bus Rapid 

Transit (BRT); recuperação do Jardim Suspenso do Valongo, ampliação do Sambódromo, 

fechamento do lixão de Jardim Gramacho, e criação dos programas Porto Maravilha, 

Choque de Ordem, Morar Carioca e Bairro Maravilha. 

O modelo de gestão do governo Eduardo Paes, batizado de gestão de alto desempenho, 

marcado pela definição de Visão e Metas previstas no Primeiro Plano Estratégico de 2009, 
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com rotinas de acompanhamento e acordo de resultados com os órgãos municipais, 

caracterizam a transição para o modelo gerencial baseado no NPM. 

 

3.8 O Modelo da Gestão de Alto Desempenho 

 

No início de 2009, a administração encontrou o orçamento praticamente engessado. 

Cerca de 9% do total estava comprometido com o pagamento de juros de uma dívida de R$ 

8,5 bilhões contraída com a União e com bancos. Além disto, quase metade do orçamento 

era gasto com pagamento de pessoal, índice que se aproximava perigosamente do chamado 

“limite prudencial”, de 51,3% – limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF - Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2004), acima do qual ficam proibidos 

reajustes de salário e novas contratações. Com isso, a margem de investimento representava 

apenas 2% dos recursos do Tesouro. 

 

Figura 4 - Orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro 
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Nos últimos 30 anos, a falta de articulação política com o Governo Federal e Estadual 

levou o Rio de Janeiro a uma posição de isolamento. Embora as causas fossem divergências 

partidárias e ideológicas dos gestores das três esferas, o reflexo foi uma asfixia financeira 

no município, com repasses federais e estaduais menores do que se esperaria para a 

segunda maior cidade do país e em comparação às outras grandes metrópoles brasileiras. 

Isso ficou patente em 2007, quando um evento de porte internacional como os Jogos Pan-

Americanos, realizado na cidade, foi financiado quase que integralmente pela Prefeitura, 

com pequena ajuda federal, causando um grave desequilíbrio nas contas municipais. 

 

Figura 5 - Repasses para a Prefeitura do Rio de Janeiro 

 

 

Em junho de 2008, a cidade do Rio de Janeiro havia sido escolhida oficialmente como 

candidata à sede dos Jogos de 2016, concorrendo com Tóquio, Madrid e Chicago. Era a 

primeira vez na história que o Brasil teria a chance real de sediar uma Olimpíada, e a 

possibilidade de ser realizada no Rio de Janeiro era uma oportunidade única para a cidade. 

Não apenas pela visibilidade que um evento deste porte proporcionaria, mas também pelas 

perspectivas de novos investimentos tanto públicos quanto privados. 

A chamada Gestão de Alto Desempenho da Prefeitura estava pautada em três valores 

fundamentais: foco em resultados, pragmatismo e disciplina. Estas três características 
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deveriam ser reconhecidas em cada decisão tomada. Ou seja, ao invés de agir somente pela 

necessidade ou intuição, a Prefeitura passou a agir com método. 

A primeira medida da nova administração foi anunciar um pacote com 40 decretos para 

reorganizar a estrutura administrativa da Prefeitura, e que promovia uma redução sensível 

no custeio da máquina, ao mesmo tempo em que abria caminho para a busca de fontes 

alternativas de receita. A meta era economizar R$ 1,5 bilhão por ano, o que representava 

15% do orçamento municipal, montante necessário para reequilibrar as contas num 

primeiro momento. Foi determinada uma auditoria em todos os contratos de obras, 

fornecimento de material e prestação de serviços para a Prefeitura. Desde então, a gestão 

orçamentária passou a ser controlada diretamente pelo Prefeito, que estabeleceu uma rotina 

de reuniões semanais para liberar recursos para cada secretaria. Entre os 40 decretos 

também ficou determinado que a Secretaria de Fazenda deveria apresentar um plano para a 

implantação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – Nota Carioca – no município. O 

objetivo era modernizar o sistema de arrecadação do Imposto Sobre Serviço – ISS, 

reduzindo a burocracia e aumentando a receita. O resultado do projeto, logo no primeiro 

ano, foi um acréscimo de R$ 140 milhões no orçamento. 

Foi criada uma equipe com cerca de 30 profissionais na Secretaria da Casa Civil com a 

missão de encontrar soluções criativas para novos e antigos problemas do município. Era 

um grupo especializado em desenvolver projetos em diversas áreas e arquitetar mecanismos 

para tirá-los do papel. Na prática, a medida fazia da Casa Civil uma grande “incubadora de 

projetos” para todas as outras secretarias. 

Cabia à esta equipe ouvir os gestores da Prefeitura e ajudá-los a estruturar ou retomar 

iniciativas importantes que estavam sem a devida prioridade, ou desenvolver novas a partir 

das demandas de cada área. Muitos destes projetos já existiam há anos, mas precisavam ser 

redesenhados ou necessitavam de alguma alternativa para sua viabilização financeira. O 

escritório auxiliava na avaliação de abordagens e alternativas, e sua equipe foi empoderada 

para levar adiante os projetos, que passariam a ser prioridade para a Prefeitura. Com esta 

expertise, a administração municipal consegui u viabilizar uma série de iniciativas que de 

outra forma jamais sairiam do papel. 

A Prefeitura iniciou uma parceria com a Fundação BRAVA e com o Movimento Brasil 

Competitivo, organizações que trabalham com a adaptação de ferramentas de gestão do 
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setor privado para melhorar a eficiência da esfera pública. Através desta parceria, a 

administração municipal contratou o Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG) para 

identificar alavancas de aumento de receita na Secretaria de Fazenda e Procuradoria do 

Município, e melhorar a eficiência dos recursos investidos nas áreas de Saúde e Educação. 

Este acordo foi estabelecido no acertado pressuposto da utilização de boas práticas de 

gestão do setor privado na área pública. 

Um acordo firmado com o movimento Rio Como Vamos, organização que monitora os 

indicadores de desempenho e as políticas públicas da cidade, deu mais transparência à 

Prefeitura. Através dele, ficou estabelecido que a administração municipal deveria fornecer 

periodicamente dados sobre seus gastos orçamentários e os resultados obtidos por suas 

secretarias nas diversas áreas de atuação. Com esta medida, a Prefeitura esperava aproximar 

o governo da população, que teria instrumentos para fazer críticas e cobrar por melhores 

resultados. Além disto, foi acrescentado dispositivo à Lei Orgânica do Município do Rio de 

Janeiro, determinando que os próximos Prefeitos do Rio devem apresentar um plano de 

metas para seu governo em até 180 dias do início da gestão. 

As administrações dos anos 80 e 90, e início dos anos 2000, desenvolveram diversos 

planos para solucionar problemas nas áreas mais críticas da cidade. Alguns deles trouxeram 

um conjunto de iniciativas bastante completo para o município, com um diagnóstico para 

cada bairro. Contudo, estes planos não previam um sistema de acompanhamento e controle 

institucionalizado, o que dificultou a sua eficaz execução, ou mesmo a perenização de seus 

benefícios. Além disso, na maioria dos casos estes planos não foram traduzidos em medidas 

táticas que transformassem as idéias em ações de real impacto para população. 

Quando começou a formatar seu novo modelo de gestão, em 2009, a Prefeitura 

identificou que uma mudança mais ambiciosa demandaria não só a construção de um plano 

de longo prazo, mas também o estabelecimento de metas objetivas. A adoção de qualquer 

projeto de política pública sem que a cidade tivesse uma visão muito clara de suas 

ambições poderia levar a equívocos e desperdícios. Por isso, a Prefeitura estabeleceu um 

modelo de gestão centrado no estabelecimento de uma visão de longo prazo para a cidade e 

um plano estratégico alinhado às boas práticas de gestão, com apoio da consultoria 

McKinsey & Company. Esse plano deveria ser uma ferramenta de Estado e não de governo. 
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Ou seja, serviria não apenas para um mandato municipal, mas ajudaria a construir uma 

gestão com resultados sólidos no futuro. 

O modelo de Gestão de Alto Desempenho adotado pela Prefeitura do Rio de Janeiro é 

fundamentado em seis elementos: Visão de Longo Prazo, Plano Estratégico, Equipes de 

Apoio à Entrega, Plano de Ação e Acordo de Resultados, Rotinas de Acompanhamento e 

Cultura de Alto Desempenho. 

 Visão de longo prazo: Delineia aspirações de longo prazo para a cidade 

articuladas em quatro pilares: social, econômico, ambiental e político. Em 2009, 

estipulou-se o horizonte de 2020 para a Visão. 

 Plano Estratégico: Norteia as ações da Prefeitura no curto e médio prazo, em 

alinhamento com as aspirações estabelecidas, e define as diretrizes, metas e 

iniciativas estratégicas a serem implementadas em áreas de resultados 

prioritárias. A base da construção do Plano Estratégico é o Plano Diretor da 

cidade do Rio de Janeiro. Em 2009, estipulou-se o período de quatro anos, até 

2012, para o alcance das metas e iniciativas. 

 Equipes de apoio à entrega: São as equipes necessárias para a correta 

implantação e monitoramento do Plano Estratégico. Entre elas estão o Escritório 

de Gerenciamento de Projetos, responsável pelo acompanhamento das 

iniciativas estratégicas, e a Subsecretaria de Monitoramento de Resultados, 

responsável pelo acompanhamento das metas do Plano Estratégico e do Plano de 

Ação e Acordo de Resultados. Ambas as equipes foram estruturadas na Casa 

Civil da Prefeitura. 

 Plano de Ação e Acordo de Resultados: É o detalhamento dos planos de trabalho 

de cada iniciativa estratégica, para cada secretaria envolvida, contemplando 

metas, métricas e cronogramas, culminando num acordo de resultados, o qual 

estabelece um modelo de gestão de desempenho baseado na meritocracia e no 

monitoramento de indicadores importantes, que avalia e premia servidores com 

base nos resultados alcançados. 

 Rotinas de Acompanhamento: São as interações realizadas com objetivo de 

debater o progresso do plano, solucionar eventuais gargalos e criar engajamento 

para entrega de resultados. As reuniões de rotina têm a função de facilitar o 
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entrosamento dos diversos órgãos envolvidos nas iniciativas, dada a alta 

transversalidade dos projetos. Elas têm a participação do Prefeito, dos 

Secretários e dos representantes do Escritório de Gerenciamento de Projetos e da 

Subsecretaria de Monitoramento de Resultados. 

 Cultura de Alto Desempenho: São aspectos comportamentais que influenciam a 

incorporação da Gestão de Alto Desempenho em todos os níveis da Prefeitura, 

como a adoção de comunicação transparente e persuasiva, desenvolvimento de 

talentos e liderança pelo exemplo. 

 

              

Figura 6 - Modelo da Gestão de Alto Desempenho 

 

Fonte: Secretaria da Casa Civil - PCRJ 
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4. METODOLOGIA 

 

Este capitulo apresentará os tipos de pesquisa, quanto aos fins e quanto aos meios, além 

do universo, amostra e da seleção dos sujeitos. Tratará, ainda, da coleta e tratamento dos 

dados. Por fim, apresentará as limitações do método. 

 

4.1 Tipo de pesquisa. 

 

Para a classificação da pesquisa, considera-se o critério proposto por Vergara (2007): 

quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa será descritiva e explicativa. A pesquisa descritiva será a 

base para as explicações. Será explicativa porque visa esclarecer o impacto dos modelos de 

gestão da cidade do Rio de Janeiro no objetivo de identificar qual o modelo de gestão 

predominante na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no momento atual (2013).  

Quanto aos meios, a pesquisa será documental, bibliográfica, estudo de caso e de 

campo. 

Documental, pois será feito uso de relatórios disponíveis para o público, ofícios e outros 

documentos considerados relevantes para o desenvolvimento da pesquisa. 

Bibliográfica, pois serão realizadas investigações em livros, revistas, textos disponíveis 

na rede mundial de computadores (internet), teses e dissertações. 

O estudo de caso será realizado no campo e evidentemente a pesquisa será também de 

campo. 

 

4.2 Universo e amostra. 

 

O universo da pesquisa estará referido à cidade do Rio de Janeiro e sua Prefeitura. 

Para compor a amostra do tipo não probabilística, selecionada por tipicidade, foi 

escolhida a prefeitura do Rio de Janeiro limitando-se na Secretaria Municipal de 

Administração (SMA) e na Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL) e no modelo de 

Gestão da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.  
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A representatividade dos órgãos selecionados consiste na relação de suas finalidades e 

atribuições com o objetivo do estudo, que é de identificar as práticas de gestão. 

A Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL) funciona como um escritório de soluções 

da Prefeitura do Rio. Responsável pelo planejamento e execução de grande parte dos 

projetos estratégicos e de gestão da administração municipal, a secretaria também está à 

frente da coordenação política, institucional e administrativa. A Casa Civil atua na 

integração das ações do governo e na avaliação e monitoramento das ações dos órgãos e 

entidades da administração Pública Municipal. 

A Secretaria Municipal de Administração (SMA) tem a missão de planejar e coordenar, 

de acordo com o plano de governo, atuando como órgão central da área de recursos 

humanos, processos seletivos, capacitação e valorização do servidor e da área de 

infraestrutura e logística, no âmbito da Administração Direta, Indireta e Fundacional da 

Prefeitura do Rio de Janeiro. 

A seleção do Rio de Janeiro baseou-se no fato da sua importância no cenário de gestão 

pública do Brasil, das transformações que ocorrerão diante dos grandes eventos como copa 

das confederações em 2013, da copa do mundo de 2014 e olimpíadas de 2016, além do 

legado que esses eventos proporcionarão para o Rio de Janeiro. 

 

4.3 Seleção dos sujeitos. 

 

Os sujeitos da pesquisa foram gestores da prefeitura do Rio de Janeiro, bem como os 

demais atores que atuam na gestão pública do município, para tal foram realizadas oito 

entrevistas semi-estruturadas, realizadas com dois Secretários Municipais (Secretário 

Municipal de Administração e o Secretário Municipal da Casa Civil), quatro Subsecretários 

(Subsecretária do Escritório de Gerenciamento de Metas da Casa Civil, Subsecretário de 

Planejamento e Modernização da Gestão da Casa Civil, Subsecretário de Gestão de 

infraestrutura e logística da Secretaria de Administração, Subsecretário de Gestão de 

pessoas da Secretaria de Administração) e dois Coordenadores (Coordenador Especial do 

Escritório de Gerenciamento de Projeto da Casa Civil e Coordenador Geral do Sistema de 

Infraestrutura e Logística da Secretaria de Administração), abrangendo assim primeiro, 

segundo e terceiro nível de gestão. 
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4.4 Coleta de dados. 

 

Os dados foram coletados por meio de: 

 

a. Pesquisa documental em relatórios e documentos que contenham dados sobre 

projetos e evidências relacionados ao modelo de gestão da prefeitura do Rio de 

Janeiro. 

 

b. Pesquisa de campo com aplicação de questionários abertos semi-estruturados com 

os ocupantes de cargos de gestão indicados na seção de Seleção dos Sujeitos. 

 

4.5 Tratamento de dados. 

 

Os dados coletados foram tratados por meio da análise de conteúdo, de forma não 

estatística, por ser essencialmente de informações levantadas por terceiros que trazem 

reflexões, argumentações, interpretações, análise e conclusões desses autores, valendo-se 

de uma perspectiva qualitativa. De acordo com Bardin (2006), o tratamento qualitativo 

recorre a indicadores não frequenciais que podem sugerir inferências, como por exemplo, a 

presença ou a ausência de elementos, o que constitui um índice tão ou até mais revelador 

que a frequência de ocorrência destes elementos. Ainda segundo a autora, a abordagem 

qualitativa se dá por um procedimento mais maleável e adaptável a índices não previstos, 

buscando uma adequação ao estudo do implícito, sem perder, no entanto, a rigidez 

metodológica e o distanciamento científico.    

Para tanto, foi utilizada a análise categorial com ênfase nos elementos significativos, 

relevantes, mas que podem não aparecer frequentemente no material analisado. O segmento 

de conteúdo a ser considerado como unidade de análise visando à categorização foi o tema. 

Para a definição das categorias foi escolhida uma grade de análise mista, com classificações 

prévias à pesquisa de campo, porém admitiu-se a inclusão de outras surgidas no decorrer do 

processo de investigação, estabelecendo, ao final, uma nova configuração de categorias. 
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Para a categorização, utilizou-se, em princípio, grupamentos com base na pesquisa 

bibliográfica, anterior à pesquisa de campo, que sugere os seguintes fatores: a) foco da 

gestão; b) estrutura organizacional da Prefeitura; c) planejamento estratégico com metas e 

objetivos; d) cultura organizacional da Prefeitura; e) projetos de avaliação de desempenho 

dos servidores; f) planos de incentivo à qualificação profissional dos servidores; g) critérios 

para a progressão na carreira; h) projetos de otimização dos recursos públicos e i) imagem 

do cidadão e transparência nas informações. 

 

4.6 Limitações do método. 

 

A metodologia escolhida para a pesquisa está limitada pelo número de sujeitos 

selecionados para responder o questionário. Outro fator limitante foram as eventuais 

dificuldades para obter os documentos necessários para à realização da pesquisa, uma vez 

que a principal fonte de consulta foram as publicações disponíveis na internet. 

Como a prefeitura trata de um grande número de Secretarias foi preciso delimitar parte 

deste universo a algumas unidades mais relevantes, que pudessem de fato contribuir para o 

objetivo desta pesquisa, uma vez que não se dispunha de tempo suficiente para percorrer 

todos os órgãos, por tanto foram escolhidas a Secretaria Municipal de Administração e a 

Secretaria Municipal da Casa Civil, conforme descrito no tópico 4.2. 
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5. ENTREVISTAS 

 

5.1 Discussão de resultados 

 

No que diz respeito ao foco da gestão os dados revelam que no município atualmente 

ainda predomina o foco em processos, embora tenha sido mencionada uma dimensão 

englobando pessoas, de acordo com um dos entrevistados: 

  

“[...] Basicamente o que a gente quer é tentar racionalizar a máquina. O que significa 

isso, que há dois pilares muito importantes para a máquina: um são pessoas e outro 

são insumos. Então na parte de pessoas, de pessoal, o que a gente quer fazer é tentar 

agilizar os processos, fazer com que as coisas aconteçam com maior naturalidade e 

de uma forma mais eletrônica, menos burocrática e tal [...]”.   

 

Segundo outro entrevistado, a Prefeitura está fazendo uma transição gradual para um 

modelo de gestão gerencial, com foco no resultado, o que pode ser verificado com os 

Acordos de Resultados que premiou quem atingiu as metas. 

 

“[...] Com a nova política de incentivo, o servidor pode ganhar meio salário a mais 

no ano de remuneração fixa mais um e meio salário de remuneração variável, 

dependendo do desempenho de cada um[...]”. 

 

Em relação à estrutura organizacional, os entrevistados revelaram que a Prefeitura 

apresenta uma estrutura tradicional, burocrática, fragmentada e ramificada em diversas 

Secretarias. Segundo um entrevistado a composição de uma arquitetura organizacional 

ideal vai de encontro à questão política, que impede a tentativa de uma modernização mais 

completa devido à necessidade de conciliar alianças políticas que garantam a 

governabilidade. 

 

No que se refere à existência de um planejamento estratégico com metas, objetivos e 

indicadores definidos, foi possível identificar no município o planejamento estratégico 

realizado no primeiro mandato em 2009, fixando metas anuais para cada área de gestão, co 
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uma visão até 2020. Em 2012 a 2013 foi desenvolvida a revisão do Plano Estratégico de 

2009, buscando ampliar a visão da cidade para 2030, definindo assim novas diretrizes, 

metas e iniciativas para o período de 2013 a 2016. De acordo com um dos entrevistados a 

Secretaria da Casa Civil monitora e acompanha as metas que são acompanhadas 

sistematicamente pelo prefeito. 

Sobre a cultura organizacional da Prefeitura, um dos entrevistados a identifica como 

burocrática e familiar. O ambiente de trabalho é visto como um bom lugar para se trabalhar, 

do qual as pessoas gostam. 

Em relação a projetos de avaliação de desempenho dos servidores, de acordo com os 

entrevistados, há na Prefeitura propostas nesse sentido como é o caso do programa líderes 

cariocas, que visa aprimorar os servidores líderes da Prefeitura do Rio em seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes.  

“[...]No longo prazo, queremos contribuir para aumentar a ocupação de cargos do 

alto escalão da Prefeitura por servidores com vínculo efetivo ou celetistas, 

proporcionando uma formação em Gestão que os capacite para além dos requisitos 

técnicos exigidos em suas categorias funcionais e empregos públicos”. 

No que se refere a critérios para a progressão na carreira, a Prefeitura não detém um 

plano de carreira definido. De acordo com um dos entrevistados, a carreira ainda é vista de 

forma “burocrática, antiga, tradicionalista e divorciada da realidade”. Elas precisam ser 

revitalizadas, reestruturadas, de modo que incentivem a motivação do servidor, a avaliação 

e a retribuição por desempenho. Isto é importante porque a carreira tem um impacto na 

folha de pagamento por aproximadamente 80 anos, contabilizando os períodos de trabalho, 

aposentadoria e pensão. Vale lembrar também que não há um setor estruturado de Recursos 

Humanos, há apenas um Departamento Pessoal. 

Sobre projetos de otimização dos recursos públicos, este ponto tem sido uma das 

maiores preocupações do governo municipal atual, de acordo com um dos entrevistados: 

“A redução de despesa foi uma das áreas que a nova Prefeitura mais avançou. A idéia é não 

só pensar no gasto, mas sim questionar o processo que leva ao gasto para tentar otimizá-lo.” 

Para tanto, o governo atual contratou os serviços da consultoria do Instituto de 

Desenvolvimento Gerencial (INDG), que visa reduzir custos e aumentar a receita, 

principalmente nas áreas de saúde e educação. Este projeto está sendo monitorado pela 
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Secretaria Municipal da Casa Civil. A Prefeitura entende que o enxugamento de gastos 

permite melhor realocação de recursos, pois dá espaço a novos investimentos. 

Em relação à imagem do cidadão e transparência nas informações, verificou-se que os 

mecanismos de transparência são, basicamente, publicações em diário oficial e no site da 

prefeitura, de acordo com um entrevistado: 

“O cidadão ainda está em segundo plano, [...] supõem-se suas necessidades e 

trabalha-se para atendê-las de maneira reativa e burocrática [...]. Não há um esforço 

integrado para desburocratizar os processos, embora se esteja avançando neste ponto, 

se comparado à gestão anterior”. 

 Ainda de acordo com o entrevistado, seria importante que houvesse valorização da 

cidadania e que a entrega de serviços aos cidadãos estivesse alinhada com a necessidade e 

relevância destes serviços. 

Finalmente, no que se refere ao modelo de gestão atual, o estado gerencial tem se 

consolidado na atual gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro, conforme afirma um 

entrevistado:  

“Através do Escritório de Gerenciamento de Projetos e do Escritório de 

Gerenciamento de Metas, ambos da Casa Civil, existe atualmente a disseminação da 

cultura de um modelo de gestão gerencial, que a prefeitura denominou de gestão de 

alto desempenho, [...] a meta do atual prefeito é profissionalizar a gestão do Rio de 

Janeiro, o que está sendo feito através da institucionalização do modelo e da 

realização de concurso público para seleção de Analistas de Gerenciamento de 

Projetos e Metas”, relata um dos entrevistados. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Este estudo analisou qual a característica predominante no município do Rio de Janeiro 

no que se refere ao modelo de gestão pública. Dentre estes modelos, o estudo destacou a 

burocracia, presente no Brasil desde os anos 30, que preconizava a rigidez de controles, a 

padronização dos serviços, a profissionalização da carreira e a forte racionalidade de 

normas administrativas.  Outro modelo apresentado foi a New Public Management com 

suas propostas gerenciais baseadas em ferramentas da iniciativa privada na tentativa de 

modernizar o serviço público e superar o já ultrapassado modelo burocrático. Fechando o 

quadro teórico foi exposto o recente Public Value, forma de gestão que privilegia a 

importância das redes de deliberação e entrega na governança da esfera pública, a fim de 

alcançar o “valor público”. 

Os resultados da pesquisa revelam que a prefeitura encontra-se em uma gestão de 

práticas burocráticas no que se refere aos processos, ao desenho da estrutura organizacional 

e à imagem do cidadão. Em relação à profissionalização da carreira coexistem práticas 

burocráticas com traços patrimonialistas. Embora, ocorra crescimento profissional com 

base na meritocracia, ainda observam-se nomeações e promoções fundamentadas em 

relações pessoais. 

Sobre o foco da gestão está em fase de consolidação uma gestão por resultados calcada 

nos moldes gerenciais da NPM, denominada de gestão de alto desempenho, com 

influências do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, de outros estados 

brasileiros que também praticam este modelo, além de outras experiências de âmbito 

internacional. Já se observa a adoção de alguns princípios da NPM, como planejamento 

estratégico com metas e objetivos, com premiação por resultados, além de projetos de 

otimização de recursos públicos. 

Não foram identificadas características relacionadas ao modelo Public Value. O 

princípio central da participação do cidadão-cliente no processo de elaboração e 

acompanhamento de políticas públicas parece ainda estar longe de acontecer, posto que o 

cidadão, ainda é visto como eleitor. 

Cabe também ressaltar que os entrevistados entendem que, embora se pretenda chegar a 

uma administração gerencial, a gestão na prefeitura do Rio de Janeiro ainda levará algum 



60 

 

tempo para consolidar este modelo. Isto pode ser atribuído ao modelo de base burocrática 

com traços patrimonialistas que predominou durante muito tempo no município, sendo 

necessária uma mudança cultural significativa para acompanhar essa transição gerencial. 

Neste estudo, foram abordadas questões a partir de uma pesquisa de campo que levou 

em consideração apenas parte de um universo: a alta gestão de duas Secretarias, SMA e 

Casa Civil. Deste estudo, sugere-se a execução de uma futura pesquisa que contemple, 

dentre outras possibilidades, uma ampliação do escopo dos entrevistados, focando em 

gestores de nível intermediário como supervisores e gerentes, além da participação de um 

corpo de servidores que atuem na ponta do processo, para que se possa comparar diferentes 

visões e percepções sobre os modelos de gestão municipal. 
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