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RESUMO 

Essa dissertação buscou identificar os desafios que influenciam a implementação de projetos 

brasileiros de governo a luz da experiência do Programa Monumenta, de Preservação 

Sustentável do Patrimônio Histórico Brasileiro e o que pode ser feito para que essa etapa de 

política pública alcance sucesso. O arcabouço teórico e os fundamentos para o alcance dos 

objetivos do presente estudo foram concebidos a partir da coleta de dados baseada na 

literatura sobre gestão pública; gerenciamento de projetos, considerando as especificidades 

entre administração privada e pública; sobre o Programa Monumenta; e através de pesquisa de 

campo. O método da pesquisa de campo deu-se por meio de entrevistas com atores que 

participaram da elaboração e execução do Programa Monumenta, com servidores públicos 

que atuam nas diversas esferas da administração pública, como o Ministério da Cultura 

(MinC), e com especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Com 

isso, essa dissertação, mesmo tendo sido baseada em um estudo de caso e em percepções de 

um número restrito de entrevistas com atores-chave, pretende ampliar o conhecimento sobre 

causas de dificuldades e até de fracassos na implementação de projetos brasileiros de governo, 

trazendo lições aprendidas e possibilitando o enriquecimento do capital intelectual sobre o 

tema. Estas contribuições, integradas a pauta de elaboração do planejamento estratégico de 

novos projetos, permitirão aos formuladores de políticas públicas estarem mais aptos a 

executarem novas iniciativas de forma eficiente, eficaz e efetiva, minimizando a incerteza dos 

resultados esperados, além de fomentarem o debate e as reflexões sobre o tema em todos os 

níveis de governo. A comunhão desses fatores permitirá a geração de maior valor público 

associado a melhor utilização de recursos. 

Palavras-chave: Projetos de Governo; Programa Monumenta; Patrimônio Histórico; 

Preservação sustentável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 

 

ABSTRACT 
 

This dissertation sought to identify the challenges that influence the implementation of 

Brazilian government projects the light of the experience of the Monumenta Program, for 

Sustainable Conservation of the Brazilian Historical Heritage and what can be done so that 

this public policy step reach success. The theoretical framework and the basis for achieving 

the purposes of this study were designed from the data collection based on the literature on 

public management; project management, considering the specificities between private and 

public administration; about Monumenta Program; and through field research. The field 

research method was through interviews with actors who participated in establishing and 

implementing the Monumenta/BID Program, with civil servants working in various spheres of 

public administration, such as the Ministry of Culture and experts from the Inter-American 

Development Bank (IDB) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). Therewith, this dissertation, even though it was based on a case 

study and perceptions of a limited number of interviews with key actors, aims to increase 

knowledge about causes of difficulties and even failures in implementing Brazilian 

government projects, bringing lessons learned and enabling the enrichment of intellectual 

capital on the subject. These contributions, integrated the development agenda of the strategic 

planning of new projects, will allow policy makers are better able to implement new 

initiatives in an efficient, effective and efficient, minimizing the uncertainty of the expected 

results, in addition foster debate and reflections on the subject at all levels of government. The 

communion of these factors allowed the generation of greater public value associated with 

better use of resources. 

Key-words: Government projects; Monumenta program; Historical Heritage; Sustainable 

preservation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Considerando o quadro atual do Estado brasileiro frente a uma sobrecarga de 

demandas com crescente dificuldade de responder a elas, resultando numa desconfiança 

generalizada em relação à política e às “coisas” do Estado e, diante de cenários cada vez mais 

comuns na maioria dos entes federados de déficits orçamentários e fiscais, com 

comprometimento das receitas correntes líquidas com a folha de pessoal e com o pagamento 

de amortizações e encargos da dívida pública interna e externa, uma gestão pública, capaz de 

obter sucesso nas implementações de políticas públicas e que atenda às demandas da 

sociedade, torna-se necessária. 

Tal missão revela-se extremamente complexa se levarmos em conta as adversidades 

econômicas e políticas do quadro atual de nossa Nação. Adicionalmente a esses fatores, nossa 

realidade ainda apresenta um modelo estatal burocrático e centralizador. 

Nessa linha, essa dissertação torna-se relevante uma vez que busca a ampliação do 

conhecimento sobre causas de dificuldades e até de fracassos na implementação de projetos 

de governo; o mapeamento de lições aprendidas que poderão ser utilizadas na pauta da 

elaboração do planejamento estratégico de novos projetos; e o fomento ao debate e as 

reflexões sobre o tema em todos os níveis de governo, sobretudo, junto aos municípios, 

trazendo insumos para as respectivas respostas aos problemas ocorridos. 

A fim de vincular o objeto de estudo ao contexto e a complexidade do tema abordado, 

essa dissertação buscou relacionar a coleta de dados baseada na literatura sobre gestão pública 

e gerenciamento de projetos com a experiência do Programa Monumenta e com a pesquisa de 

campo com o objetivo de identificar desafios que influenciam a implementação de projetos 

brasileiros de governo, de modo a possibilitar o enriquecimento do capital intelectual sobre o 

tema, contribuindo com os formuladores de políticas públicas para que as novas iniciativas 

tenham mais possibilidades de sucesso. 

Para tanto, nessa parte inicial do trabalho, na sequência desta introdução, foram 

levantadas hipóteses sobre o problema estudado. Logo em seguida, temos apresentado o 

objetivo principal que se pretendeu atingir ao dar resposta ao problema e os objetivos 

intermediários que contribuíram para o alcance do objetivo final. Também encontra-se 

exposta a delimitação do estudo, pela qual foi definido o escopo dessa dissertação, uma vez 

que o tema é muito abrangente e, de certa forma, alguns aspectos tiveram que ficar de fora do 
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âmbito do estudo. Por último, está apresentada a relevância do estudo, destacando-se as suas 

contribuições à academia e aos formuladores de políticas públicas. 

A coleta de dados baseada na literatura foi usada para dar apoio e sustentação ao 

conteúdo teórico do trabalho, buscando apresentar informações relacionadas ao problema que 

a comunidade científica já conhece. Essa base de dados possibilita à pesquisa ganhar robustez 

com ideias e informações de pensadores e pesquisadores distintos que estejam em adequação 

ao corpo teórico do estudo, garantindo sua viabilidade. 

A experiência do Programa Monumenta, por sua relevância e abrangência, foi usada 

como uma referência em lições aprendidas e que possibilitará o enriquecimento do capital 

intelectual sobre o tema. Essa pesquisa não se limitou a abordar o que já foi realizado pelo 

Programa Monumenta, pois, adicionalmente, traz em seu corpo, uma análise evolutiva de 

indicadores de gestão fiscal dos municípios participantes do Programa. A ideia desta análise 

foi verificar a evolução da capacidade institucional destes municípios após as intervenções do 

Programa. E, para tanto, foi feita, além da análise evolutiva direta sob dois momentos 

temporais distintos, uma comparação entre dois grupos de controle: o primeiro grupo 

integrado pelos vinte e seis municípios participantes do Programa e o segundo grupo formado 

por outros vinte e seis municípios de naturezas equivalentes2, mas que não participaram do 

Programa Monumenta.   

Na supracitada análise evolutiva de gestão fiscal dos municípios participantes do 

Programa Monumenta, foi utilizado o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF). Trata-se de 

um índice de abrangência e reconhecimento nacional que tem como objetivo estimular a 

cultura da responsabilidade administrativa, possibilitando maior aprimoramento da gestão dos 

municípios, bem como o aperfeiçoamento das decisões dos gestores públicos quanto à 

alocação dos recursos. Com isso, é possível verificar a forma como os tributos pagos pela 

sociedade são administrados pelas prefeituras e, consequentemente, avaliar a capacidade 

institucional dos municípios. 

A partir do resultado dessa análise acerca da capacidade institucional dos municípios 

participantes do Programa Monumenta, a conclusão identificou os desafios e fatores que o 

influenciaram. 

                                                           
2
 Os municípios pertencentes ao segundo grupo de controle são considerados de naturezas equivalentes, pois 

pertencem a mesma lista de prioridades concebida pelo Ministério da Cultura para ranquear as 101 áreas no país 
como as mais relevantes, do ponto de vista de seus patrimônios históricos. Os cinquenta e dois municípios 
participantes da amostra da análise, incluídos entre os grupos de controle 1 e 2 correspondem as primeiras 
posições dessa Lista de prioridades que encontra-se reproduzida no Apêndice C dessa dissertação. 
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A pesquisa de campo baseada nas entrevistas que coletaram a experiência, as ideias e 

sugestões dos atores-chave selecionados foi usada com vistas à obtenção de elementos 

relevantes para descrever, explicar e dar desdobramento ao conteúdo do trabalho e contribuir 

com a argumentação, possibilitando uma sustentação as conclusões. 

A luz dessa introdução, essa dissertação foi utilizada para identificar desafios que 

influenciam a implementação de projetos brasileiros de governo, a partir da busca de 

respostas para o seguinte problema: 

De que forma as capacidades institucionais e financeiras contribuem para o nível 

de sucesso dos projetos de governo, à luz da análise do Programa Monumenta?  

 

1.1. Contextualização do Problema 

 

Diante de uma situação atual em que o Estado está tendo grande dificuldade para 

atender uma sociedade cada vez mais informada, participativa e demandante, aliado a um 

quadro de desconfiança generalizada em relação à integridade de suas ações, 

concomitantemente a um cenário econômico e financeiro adverso, caracterizado pela escassez 

de recursos, uma nova forma de gestão pública precisa se adequar a esta realidade e focar na 

geração de maior valor à sociedade associada à melhor utilização de recursos. 

Essa nova forma de gestão pública pode contribuir para a reversão de um modelo 

burocrático, centralizado e moroso da administração pública para outro que seja capaz de 

obter sucesso nas implementações de políticas públicas e que atenda às demandas da 

sociedade (PECI, et al., 2008). Torna-se necessária a competência para gerir. Tornam-se 

necessários instrumentos modernos que procurem estruturar um modelo gerencial que 

envolva pessoas e instituições com foco em resultados, visando a reorganização e 

modernização do aparato institucional do Estado, bem como buscar implementar novos 

modelos de gestão pública que propiciem a construção de uma Administração Pública 

empreendedora, capaz de atender com eficiência à crescente demanda social (VILHENA; 

ATHAYDE, 2005). 

Considerando o supracitado cenário de uma nova forma de gestão pública, o 

mecanismo de gerenciamento de projetos se fortalece, na medida em que contribui para 

melhorar o desempenho da execução dos projetos de governo. O volume de projetos e as 

mudanças desse cenário geram a necessidade de resultados mais rápidos, com qualidade 

maior e custo menor. (DINSMORE e CAVALIERI, 2005). Nesse sentido, a capacidade para 
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gerenciar projetos complexos adquire papel relevante na medida em que contribui para 

melhorar o desempenho dos projetos, medido, em geral, por indicadores. Para tanto, a 

combinação de flexibilização administrativa e controle por resultados com accountability 

(transparência com responsabilização) implicam em elementos necessários para a consecução 

de efetividade na Administração Pública. 

Ao longo da dissertação, tentou-se analisar a relevância da capacidade institucional das 

organizações governamentais, em especial dos Municípios e da disponibilização de recursos 

financeiros como fatores-chave para o sucesso das implementações de projetos de governo. 

Sob a ótica da capacidade institucional, considerada nesse estudo como sendo a 

capacidade das instituições de desempenhar funções, solucionar problemas, definir e atingir 

objetivos3, não tem sido comum encontrar índices disponíveis de acesso público para medi-la 

de forma direta. Na ausência dos mesmos, a população utiliza os indicadores informais para 

sua análise. Mais precisamente, se baseia naquilo que se vê ou se ouve falar sobre a gestão 

pública de seu Município. Considerando tais dificuldades, esse estudo, como já registrado na 

introdução dessa dissertação, utilizou o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF). Trata-se de 

um índice de abrangência e reconhecimento nacional que tem como objetivo estimular a 

cultura da responsabilidade administrativa, possibilitando maior aprimoramento da gestão dos 

municípios, bem como o aperfeiçoamento das decisões dos gestores públicos quanto à 

alocação dos recursos. 

Com isso, é possível verificar o nível da capacidade de gestão e de implementação de 

políticas públicas pelos administradores governamentais, assim como o nível de desempenho 

das prefeituras para administrar os tributos pagos pela sociedade e, consequentemente, avaliar 

a capacidade institucional dos municípios. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Principal: 

− Identificar, a partir da experiência do Projeto Monumenta e da pesquisa de campo, fatores 

que influenciam a implementação de projetos brasileiros de governo e o que pode ser feito 

para que essa etapa de política pública alcance maior sucesso, de modo a possibilitar o 

enriquecimento do capital intelectual sobre o tema, contribuindo com os formuladores e 

implementadores de políticas públicas. 

                                                           
3 Em linha com a definição do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2002). 
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1.2.2. Secundários: 

− Identificar fatores que prejudicam ou reduzem os impactos da disponibilidade 

financeira e a capacidade institucional no sucesso ou fracasso de projetos de governo; 

− Identificar causas de problemas e lições aprendidas a partir da experiência de projetos 

de governo em implementação ou já implementados; 

− Identificar soluções ou alternativas para que os projetos de governo sejam mais 

suscetíveis ao sucesso. 

 

1.3. Hipóteses 

 

Diante do problema da dissertação exposto, as hipóteses descritas abaixo estão 

concatenadas de forma lógica com o intuito de promover o nexo causal com os objetivos 

principal e secundários, de forma a orientar o caminho para a busca de respostas definitivas. 

Hipótese 1: Parcela significativa dos problemas de implementação que influenciam o 

êxito de projetos de governo, sobretudo em suas fases iniciais, explica-se pela baixa 

capacidade institucional das organizações governamentais, em especial, os municípios. 

Hipótese 2: Parcela significativa dos problemas de implementação que influenciam o 

êxito de projetos de governo explica-se pela baixa disponibilidade de recursos financeiros das 

organizações governamentais para as correspondentes execuções. 

 

1.4. Delimitação do Estudo 

 

Esse trabalho tem como principal foco a identificação de desafios, do ponto de vista da 

capacidade institucional e financeira, que influenciam o sucesso da implementação dos 26 

projetos municipais contidos no universo do Programa Monumenta. Neste sentido, no âmbito 

da metodologia de gerenciamento de projetos, o presente estudo focou na fase de 

implementação. Essa dissertação baseou-se, essencialmente, no estudo de caso do Programa 

Monumenta de Preservação Sustentável do Patrimônio Histórico Brasileiro durante o período 

de 1999 a 2005, e buscou, a partir dessa experiência, extrair lições aplicáveis aos demais 

projetos de governo. 

 

1.5. Relevância da Pesquisa 
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Justifica-se a escolha do tema e problema referenciados acima pelo fato de ter sido 

passível de levantamento e de demonstrações de acertos, erros, alternativas, lacunas e 

obstáculos. Tais evidências se materializaram através da coleta de dados baseada na literatura 

existente, na experiência do estudo de caso do Programa Monumenta e da pesquisa de campo 

que possibilitou o compartilhamento do conhecimento e da experiência de atores diretamente 

relacionados a projetos de governo executados ou em execução. Uma dissertação com esse 

propósito pode contribuir para o esclarecimento de eventos críticos que ocorrem em um 

processo de implementação de projetos de governo, de forma a minimizar a incerteza dos 

resultados esperados. Outros fatores que corroboraram com a justificativa da pesquisa foram a 

existência de uma dimensão viável, em que foi possível a identificação de evidências 

empíricas, prazos e custos a luz da experiência do Programa Monumenta e de atores-chave 

que puderam mostrar uma nova faceta do problema. Esta nova ótica sobre o problema pode 

desvencilhar os achados desse presente estudo dos clássicos fatores de fracasso de projetos, 

classificados como pontos pacíficos por grande parte da comunidade científica. Ao ampliar o 

conhecimento sobre causas de dificuldades e até de fracassos na implementação de projetos 

de governo, pretende-se trazer lições aprendidas para a pauta da elaboração do planejamento 

estratégico de novos projetos, além de fomentar o debate e as reflexões sobre o tema em todos 

os níveis de governo, sobretudo, junto aos municípios, trazendo insumos para as respectivas 

respostas aos problemas ocorridos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para analisar os desafios que influenciam o sucesso da implementação de projetos 

brasileiros de governo foram levantadas as suas bases conceituais. Este referencial teórico foi 

obtido através de uma revisão bibliográfica sobre gestão pública; gerenciamento de projetos, 

considerando as especificidades entre administração pública e privada; sobre o BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento); e sobre o Programa Monumenta. Alguns conceitos são 

extremamente relevantes para a perfeita compreensão de todo o universo de informações 

relacionado ao tema dessa pesquisa. Não há nesse item a intenção de aprofundar ou trazer 

pequenos detalhamentos que variam de autor para autor, mas, sim, possibilitar ao público 

interessado entender, mesmo aquele que não é familiarizado com a linguagem técnica de 

gerenciamento de projetos, os pontos destacados sem deixar de utilizar a terminologia própria 

para cada finalidade. 
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2.1. Projeto 

 

Segundo o Project Management Institute (PMI, 2008), projeto é “um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”, definição 

esta que sintetiza as principais características de um projeto. Portanto, projetos não são 

esforços contínuos ou repetitivos e envolvem fazer algo que não tenha sido feito antes. E um 

projeto é único no sentido de que não se trata de uma operação de rotina, mas um conjunto 

específico de operações destinadas a atingir um objetivo em particular. Assim, o projeto é 

caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim que se 

destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. 

Temporário não significa necessariamente de curta duração. Além disso, geralmente o 

termo temporário não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo projeto. A 

maioria dos projetos é realizada para criar um resultado duradouro. 

O término do projeto é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos, 

caracterizando seu sucesso ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não 

poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, caracterizando seu fracasso. Considerando o 

fato dessa dissertação tratar, essencialmente, de projetos públicos, as principais causas para o 

fracasso de projetos de governo encontram-se descritas no item “2.3.3” do presente estudo. 

Outra razão que também pode levar ao seu término diz respeito a sua obsolescência. Esta, 

normalmente, indica que o mesmo não é mais necessário. 

Projeto também pode ser definido como “um empreendimento não repetitivo, 

caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se 

destina a atingir um objetivo claro, definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade” (VARGAS, 2002). 

Independentemente das diferentes definições, os projetos são realizados em todos os 

níveis da organização e podem envolver uma única pessoa ou muitos milhares de pessoas. Sua 

duração varia de poucas semanas a vários anos. Os projetos podem envolver uma ou várias 

unidades organizacionais, como “joint ventures”4  e parcerias. Os projetos são, portanto, 

frequentemente utilizados como um meio de atingir o plano estratégico de uma organização, 

seja a equipe do projeto formada por funcionários da organização ou um prestador de serviços 

contratado. 

                                                           
4 União de duas ou mais organizações já existentes com o objetivo de iniciar ou realizar uma atividade comum. 
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Desde o início até o seu término, todo projeto passa por uma série de fases. Juntas as 

fases compõem o “ciclo de vida do projeto”. Os eventos significativos, também conhecidos 

como entregas, no ciclo de vida do projeto, ocorrem em progressão lógica, determinando a 

conclusão das fases de um projeto. Para cada fase é definido um conjunto de entregas 

projetadas para estabelecer o nível esperado de controle gerencial. 

Ao longo do projeto, geralmente, as fases são terminadas sequencialmente, mas podem 

se sobrepor em algumas situações. Isso demonstra que uma fase pode ser iniciada sem, 

necessariamente, que a anterior tenha sido concluída e que duas fases podem coexistir 

simultaneamente. A natureza de alto nível das fases de um projeto as torna um elemento do 

ciclo de vida do projeto. 

Uma fase não é um grupo de processos de gerenciamento de projetos. Estes são 

vinculados pelas saídas que produzem. Raramente os grupos de processos são eventos 

distintos ou que ocorrem uma única vez; são atividades sobrepostas que ocorrem ao longo de 

todo o projeto. A saída de um processo em geral torna-se uma entrada em outro processo ou é 

uma entrega do projeto. 

A figura a seguir ilustra como os grupos de processos interagem e mostra o nível de 

sobreposição em diversas ocasiões. Se o projeto estiver dividido em fases, os grupos de 

processos interagem dentro de cada fase. 
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2.2. Gerenciamento de Projetos: 

 

Pela definição do Project Management Institute (PMI, 2008), gerenciamento de 

projetos “é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto, a fim de satisfazer seus requisitos”. O principal objetivo da gestão de projetos é 

“assegurar que o trabalho seja realizado no prazo, dentro do orçamento, e de acordo com as 

especificações” (FRAME, 1995). Essas três dimensões fundamentais – tempo, recursos e 

escopo – são denominadas, no universo da gestão de projetos, restrição tríplice (triple 

constraint) de um projeto. 

Gerenciamento de projetos também pode ser definido como “um conjunto de 

ferramentas gerenciais que permitem que a empresa desenvolva um conjunto de habilidades, 

incluindo conhecimento e capacidades individuais, destinados ao controle de eventos não 

repetitivos, únicos e complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade 

predeterminada” (VARGAS, 2002). 

O Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) – conjunto de 

conhecimentos da gestão de projetos –, publicado pelo PMI (Project Management Institute), 

tem-se consolidado como a principal referência para a gestão de projetos em nível mundial. 

Nos Estados Unidos é reconhecido pelo ANSI (American National Standards Institute) como 

padrão para gestão de projetos desde 1999. Foram produzidos e distribuídos, 

aproximadamente, 1.200.000 exemplares do guia em todo o mundo. 

Na versão de 2008 do Guia PMBOK, o documento preconiza que o gerenciamento de 

projetos é realizado através da aplicação e integração de cinco fases: Iniciação; Planejamento; 

Execução; Monitoramento e Controle; e Encerramento.  

A fase de Iniciação é aquela de identificação de necessidades e oportunidades para a 

organização, e a transformação dessas em um problema estruturado a ser tratado por um 

projeto selecionado. Nessa fase serão definidos objetivos, benefícios e custos do projeto. Na 

fase de Planejamento ocorre o detalhamento de tudo que será feito: seleção da equipe e 

gerente do projeto, discriminação e sequenciamento das atividades, orçamento de custos e 

cronogramas. Trata-se também da fase em que são elaboradas as análises de riscos e os planos 

de qualidade, comunicação e aquisição (suprimento) para o projeto. É a fase mais crítica do 

ciclo de vida, quase sempre determinante para o sucesso ou não do projeto. A fase de 

Execução é aquela em que os planos são colocados em operação, envolvendo a coordenação 

de pessoas e de outros recursos. Parte expressiva dos recursos é consumida nessa fase. A fase 
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do Controle ocorre em paralelo às fases de planejamento (operacional) e execução. As 

análises de progresso são realizadas e os planos são atualizados ou revistos. O objetivo é 

comparar o status do projeto com o que foi planejado, tomando ações preventivas ou 

corretivas. Por último, temos a fase de Encerramento em que é realizada a avaliação do 

trabalho executado, ou seja, se as entregas do projeto satisfizeram o que foi contratado sob o 

aspecto de prazo, custo e de escopo. Possíveis falhas e pontos de sucesso são discutidos, 

avaliados e registrados (lições aprendidas). 

Gerenciar um projeto, na visão do Project Management Institute, inclui, ainda, a 

identificação dos requisitos; a adaptação às diferentes necessidades, preocupações e 

expectativas das partes interessadas à medida que o projeto é planejado e realizado; e o 

balanceamento das restrições conflitantes do projeto que incluem, mas não se limitam a 

escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos e risco. 

O gerenciamento de projetos é um empreendimento integrador. A integração do 

gerenciamento de projetos exige que cada processo do projeto e do produto seja 

adequadamente associado e conectado a outros processos para facilitar a sua coordenação. 

Essas interações entre processos muitas vezes exigem que se façam compensações entre 

requisitos e objetivos do projeto. Um projeto grande e complexo pode ter alguns processos 

que precisarão ser iterados diversas vezes para definir e atender às necessidades das partes 

interessadas e para chegar a um acordo sobre o resultado dos processos. Em geral, deixar de 

tomar ações durante um processo afetará esse processo e outros processos relacionados. Por 

exemplo, uma mudança do escopo quase sempre afetará o custo do projeto, mas poderá ou 

não afetar o moral da equipe ou a qualidade do produto. As compensações específicas de 

desempenho irão variar de projeto para projeto e de organização para organização. O 

gerenciamento de projetos bem-sucedido inclui o gerenciamento ativo dessas interações para 

atender satisfatoriamente às necessidades do patrocinador, do cliente e de outras partes 

interessadas. 

 

2.3. Gestão Pública 

 

Conforme mencionado no item 1.1 deste trabalho (contextualização do problema), a 

gestão pública brasileira vive diante de um quadro de sobrecarga de demandas, 

particularmente nas áreas de saúde, segurança e educação, com crescentes dificuldades de 

responder a elas, resultando numa desconfiança generalizada da sociedade. 
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Isso pode ser constatado a partir da imagem muito negativa que a população tem do 

desempenho atual do Estado brasileiro, conforme diversas pesquisas de opinião feitas 

recentemente, como, por exemplo, o levantamento do Ibope divulgado no dia 30 de junho de 

2016, encomendado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), realizado entre os dias 

24 e 27 de junho de 2016 e que ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios. Nesta pesquisa foi 

apontado que para 13% da população o governo do presidente em exercício, Michel Temer 

estava sendo ótimo ou bom, praticamente o mesmo percentual referente ao governo Dilma 

Rousseff, em março. O percentual que avaliou o governo como ruim ou péssimo foi de 39% 

(era 69% em março, com relação ao governo Dilma Rousseff). Para 44% da população, o 

governo Michel Temer estava sendo igual ao governo Dilma Rousseff. O restante da 

população estava dividido entre os que consideram o governo Michel Temer melhor (23%) e 

os que o consideravam pior (25%). No que diz respeito à maneira de governar e à confiança 

no presidente, a melhora na comparação com a presidente Dilma Rousseff era significativa, 

mas o saldo também era negativo. Dentre os entrevistados, 27% confiavam no presidente em 

exercício Michel Temer e 31% aprovavam sua maneira de governar, enquanto 66% não 

confiavam e 53% desaprovavam a maneira de governar (PESQUISA CNI – IBOPE, 2016). 

A percepção dos graves problemas da administração pública pode, no entanto, gerar 

uma falsa impressão, a de que o Estado brasileiro nunca teve avanços em sua organização e 

nada tem sido feito nos últimos anos. Na verdade, a gestão pública vem evoluindo de forma 

mais intensa ao longo das últimas quatro décadas e a preocupação com desempenho é algo 

que vem se tornando marcante na administração pública a partir, sobretudo, da Emenda 

Constitucional n.º 19, de 1998, que, dentre outras medidas, guindou a eficiência5 a princípio 

constitucional (BRASIL, 1998). 

Na doutrina já se apontava implicitamente a existência do princípio da eficiência em 

relação à Administração Pública, a partir da noção de economicidade inclusa no art. 70, da 

Constituição Federal e também sob o argumento de que o art. 74, II, da Constituição Federal 

estabelece a necessidade de controle interno na três esferas de Poderes, com a finalidade de 

comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração federal, bem como da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado (BRASIL, 1988). 

                                                           
5  A eficiência é a relação entre produtos/serviços gerados (outputs) com os insumos empregados, usualmente 
sob a forma de custos ou produtividade. Eficácia é a quantidade e qualidade de produtos e serviços entregues ao 
usuário (beneficiário direto dos produtos e serviços da organização). E, por fim, efetividade são os impactos 
gerados pelos produtos/serviços/processos ou projetos. A efetividade está vinculada ao grau de satisfação ou 
ainda ao valor agregado (MARTINS e MARINI, 2010). 
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Entretanto, antes da Emenda Constitucional n.º 19, de 1998, o conceito da eficiência, 

muito embora existente na Administração Pública, do ponto de vista lógico, era, sob o aspecto 

prático, inexpressivo. A inclusão da eficiência entre os princípios constitucionais da 

Administração Pública deu à máquina administrativa nova roupagem, proporcionando-lhe a 

revisão de suas prioridades, agora atreladas à ideia de dinamismo e celeridade. Hoje, podemos 

seguramente afirmar que a concepção de eficiência cresceu e difundiu-se ao ser transformada 

em princípio constitucional. 

 Este princípio da eficiência, quando interpretado em conjunto com outros 

dispositivos, vai mais além do valor semântico que ostenta. O que se buscava com este 

princípio era a modernização da administração pública. Uma mudança de paradigmas do 

modelo burocrático, que se preocupava principalmente com meios, para o modelo gerencial, 

com ênfase em resultados. A introdução do Princípio da Eficiência significou um norte, um 

estímulo, uma indicação de caminho para a administração pública. Ela não se satisfazia 

somente com o controle, ela queria resultados. A Emenda Constitucional n.º 19 visou à boa 

administração, a administração capaz de proporcionar bem estar à população. Ela não foi um 

adereço. Ela permite que normas infraconstitucionais adotem mecanismos inovadores, sob a 

alegação de que estão de acordo com o Princípio da Eficiência. 

 Mesmo sem representar uma relação direta com a qualidade e bons serviços prestados 

pela administração pública, um exemplo de medida que busca concretizar conceitos 

introduzidos pela Emenda Constitucional n.º 19, de 1998 foi a criação da Lei Complementar 

101/2000, que trata da Responsabilidade Fiscal do Administrador. A partir de sua análise 

verificou-se que a mesma é a responsável por estabelecer normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, além de propor outras providências. Trata-se 

de uma lei altamente ligada à administração pública vigente, que pune a gestão fiscal que não 

observe seus princípios. 

Na prática, o que se viu é que o Princípio da Eficiência ultrapassou os limites do 

debate acadêmico e se instalou definitivamente na vida pública nacional. A partir dele, sob o 

escopo legal, os pressupostos da moderna teoria gerencial podem ser adotados por qualquer 

governo, seja nos planos federal, estadual ou municipal. Ou seja, a introdução desse princípio 

no ordenamento jurídico é a autorização básica e necessária para introduzir a moderna teoria 

gerencial na administração pública brasileira. Portanto, cabe agora aos gestores públicos dar 

as efetivas respostas à população, no sentido de garantir a ela a prestação de comodidades 
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públicas condizentes com seus anseios reais, há tanto tempo postos em segundo plano pelos 

governantes brasileiros (CASTRO, 2006). 

Nessa mesma linha, o conceito de desempenho normalmente é orientado por métodos 

que possibilitam a obtenção de melhores resultados. Tal fato é acentuado na gestão de 

empresas privadas, que possui como objetivos principais a geração do lucro e a maximização 

de seu valor de mercado e, em consequência, a riqueza de seus proprietários (ASSAF NETO, 

2005). 

A gestão pública é caracterizada atualmente pelo reconhecimento dos limites da sua 

atuação. Num contexto de pós-privatização e democratização política, a gestão pública é 

mediada pelo poder e pela ação das empresas privadas e das organizações no âmbito da 

sociedade civil – integrantes do chamado “terceiro setor” (PECI, et al., 2008). Dessa forma, 

além do conceito de desempenho, citado no parágrafo anterior, a governança6 também assume 

uma importância cada vez maior e se refere às relações complexas entre o Estado, o setor 

privado e a sociedade civil. 

Nessa linha, essa consciência, voltada para desempenho e governança, se configurou 

como uma das razões para a evolução da administração pública burocrática, através da busca 

por resultados satisfatórios na prestação de serviços públicos com equilíbrio entre custo e 

benefício e geração de maior valor público. 

Osborne e Gaebler (1997), por exemplo, demonstraram razões estruturais para a 

mudança de um governo burocrático para um modelo de governança empresarial. Eles 

argumentaram que a burocracia era apropriada para uma época de crise econômica e militar, 

durante a qual ela foi criada. Mas passa a não ser mais o melhor sistema de governança para a 

era da informação pós-industrial. Para estes autores, desde os anos 1960, a sociedade, de uma 

forma geral, passou a querer o aumento da qualidade e da escolha de produtos e serviços, e 

eficiência dos produtores. Os contribuintes passaram a exigir cortes de impostos e mais 

serviços para seus impostos pagos. Nessa linha de mais cobrança, a sociedade não pedia 

menos governo ou mais governo. A sociedade precisava de um governo mais eficiente e com 

melhor governança. Osborne e Gaebler (1997) argumentam que a função principal do governo 

empreendedor se relaciona com o ato de “navegar” e não de “remar”. A prestação direta de 

serviços é “remar” e o governo não é um bom remador. O estado se sairia melhor como a 

instância que define os rumos, opera as sinalizações adequadas aos agentes econômico-sociais 

e estimula a ação das forças da concorrência para atingir as metas sociais desejadas, o que 
                                                           
6
 Movimento que se faz presente nos anos noventa e se refere ao reconhecimento da importância da boa 

interação entre governo, sociedade civil e setor privado (PRATS i CATALÁ, 2006). 
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daria sentido a sua tarefa precípua de “navegar”. O processo de reinvenção do governo, então, 

é considerado inevitável por Osborne e Gaebler, dada a urgência de soluções para as 

demandas sociais frustradas. E concluem: “Não há dúvida de que o público quer um governo 

mais eficiente, mas ele deseja ainda mais um governo efetivo” (OSBORNE e GAEBLER, 

1997). 

É salutar que a gestão pública passe a dar ênfase à busca de uma maior efetividade, 

conforme citação de Osborne e Gaebler no parágrafo anterior, que seja alcançada através de 

métodos adequados e compatíveis com as metas almejadas pelo administrador. Contudo a 

prudência na adoção de metodologias novas deve pautar as ações do administrador público, 

com acompanhamento dos resultados e monitoramento. 

Um dos pontos essenciais em uma era em que, paradoxalmente, há maior escassez 

relativa de recursos estatais e mais demandas por políticas públicas, passa a ser a eficiência, 

que deve ser o principal objetivo da reformulação da gestão pública. Ser eficiente é “gerar 

valor público associado a melhor utilização de recursos”, isto é, otimizar os insumos 

existentes, reduzindo os custos envolvidos na ação estatal. A eficiência não é, portanto, o 

único, mas, certamente, é um importante balizador para a gestão pública. Na verdade, a 

principal característica uma Gestão Pública eficiente é a orientação pelo desempenho, 

norteando a ação estatal mais por metas e indicadores do que por normas e procedimentos. 

Nesse modelo, é preciso melhorar a qualidade das políticas públicas por meio de mecanismos 

mais ágeis, flexíveis e, principalmente, sujeitos à avaliação (ABRUCIO, 2006). 

No caso brasileiro, até 1995, a gestão pública, de acordo com Rezende (2004, p. 29), 

“havia evoluído consideravelmente, mas sem os necessários ajustes na matriz institucional e 

sob uma perspectiva mais ampla, nos seus mecanismos de controle”. A gestão pública 

encontrava-se dominada por organizações governamentais centralizadas, em um contexto 

mundial cada vez mais dinâmico, aberto e competitivo. De acordo com o receituário de 

reformas administrativas mundiais, a autonomia era vista como uma espécie de panaceia que, 

de acordo com Osborne e Gaebler, foi associada à ruptura com a burocracia e à hierarquia, 

submetendo os empregados a menos regras e dando-lhes maior flexibilidade para atender as 

demandas do público. A partir de 1995, explicitamente com o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, os princípios da reforma empreendida no Brasil objetivando uma nova 

gestão pública são baseados e inspirados no “New Public Management” (NPM), cujo enfoque 

central reside na adoção de instrumentos gerenciais privados no âmbito do setor público. 
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2.3.1. Nova Gestão Pública 

 

“Nova Gestão Pública” corresponde à versão em inglês New Public Management (NPM) 

ou à versão em espanhol Nueva Gestión Pública ou Nueva Gerencia Pública (NGP) ou Nuevo 

Manejo Público (NMP). 

Michel Massenet, em sua obra La Nouvelle Gestion Publique: pour un État sans 

Bureaucratie, publicada em 1975, foi quem primeiro cunhou a expressão “Nova Gestão 

Pública”, ao criticar a Administração Pública burocrática. Entretanto, o seu texto fundador é o 

artigo “A public management for all seasons?”, escrito por Christopher Hood e publicado em 

1991. Geoffrey SHEPHERD & Sofia VALENCIA (1996, p.108) agregam que a “Nova 

Gestão Pública” também pode ser denominada de “gerencialismo, novo gerencialismo, nova 

gerência pública ou gerência baseada no desempenho”. Luiz Carlos Bresser Pereira prefere 

utilizar o termo “Administração Gerencial” (2000, p.58). 

A Nova Gestão Pública – NGP consiste numa prática que se configurou como um 

novo referencial teórico a partir da impressionante influência que causou e vem causando nas 

Administrações Públicas em diversos países ocidentais7, especialmente na América Latina. A 

NGP emergiu inicialmente nas décadas de 1980 e 1990 como um movimento que propunha 

soluções para a administração pública, especialmente nos países anglo-saxões8 . Pontos 

centrais se referiam à adaptação e à transferência dos conhecimentos gerenciais desenvolvidos 

no setor privado para o público, pressupondo a redução do tamanho da máquina 

administrativa, uma ênfase crescente na competição e no aumento de sua eficiência. 

Embora a abordagem da NGP tenha sido estabelecida em alguns países desenvolvidos 

e divulgados ao resto do mundo, parece que ainda há muitos estudiosos que defendem e 

criticam as suas limitações. Muitos países em desenvolvimento têm selecionado apenas 

alguns itens do “menu” NGP. A NGP, entretanto, não se limita aos países de origem, mas 

trata-se de um fenômeno global e também disseminado para outros países em 

desenvolvimento além do universo OCDE9. É possível para os países em desenvolvimento 

adotar alternativas de gestão para o modelo tradicional de gestão pública e, na mesma linha, 

                                                           
7 Austrália e Nova Zelândia devem ser agregados aos países que aderiram às práticas da NGP, mesmo não 
estando no “Ocidente”. 
8 Embora o Canadá também seja incluído por muitos autores, esta investigação prefere excluí-lo em função das 
diferenças existentes entre as províncias de origem anglófona e francófona, o que fez com que a influência da 
“Nova Gestão Pública” fosse mais marcante nas primeiras, não sendo uniforme em todo o país. Ademais, deve 
ser reforçado que, desde a década de 1990, o modelo dos países anglo-saxônicos, é o modelo a ser copiado na 
América Latina. 
9  A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é uma organização de cooperação 
internacional composta por 34 países cuja sede fica na cidade de Paris (França). 
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Osborne e Gaebler (1992) afirmam que a convergência em uma nova forma de organizar 

tarefas públicas está acontecendo porque o modelo tradicional da administração pública 

carece de eficiência nas condições contemporâneas. Portanto, os governos de todo o mundo 

estão se movendo em direção a um novo estilo de gestão pública. A NGP, então, surge a partir 

desse contexto. Além disso, a NGP tem sido marcante por causa do número de países que 

assumiram a agenda de reformas em tão pouco tempo e por causa da forma como as suas 

estratégias básicas são semelhantes. No entanto, nem todos os acadêmicos concordam com 

Osborne e Gaebler (1992). Outros estudiosos observam que NGP ainda está longe de ser 

universal e que só há uma convergência parcial (LYNN, 1999 e MONGKOL, 2011). 

Enquanto modelo teórico, a NGP encerra em si contributos advindos das teorias de 

“public choice”, “transaction cost” e “principal-agent” e das teorias de gestão organizacional 

do setor privado, favorecendo a implementação dos novos modelos de governança (Ewalt, 

2001). Também Peters e Pierre (1998) apresentam um entendimento semelhante sobre esta 

relação, quando propõem a complementaridade entre uma governança pública focalizada nos 

processos de tomada de decisão e uma NGP focalizada nos objetivos e resultados a atingir. Os 

resultados sobre os quais se centra a NGP prendem-se com dimensões de eficiência, eficácia e 

qualidade do próprio serviço público. O título do relatório promovido por Al Gore nos 

Estados Unidos da América (Administração Clinton - 1993) ilustra bem este pensamento: 

Creating a Government That Works Better and Costs Less. Tal preocupação parece estar 

perfeitamente enquadrada com os objetivos e princípios gerais dos novos modelos de 

governança urbana, na medida em que também a NGP procura dar resposta aos problemas 

decorrentes do déficit de recursos públicos e ao crescente nível de expectativas e exigências 

dos cidadãos em geral relativamente a uma Administração centrada nas suas necessidades e 

que efetivamente resolva os seus problemas, apresentando serviços de elevada qualidade. 

O exame das características da Nova Gestão Pública permite conceituá-la como uma 

teoria de Administração Pública que adota um enfoque empresarial para a gestão, dando 

ênfase à redução de custos, à eficácia e à eficiência dos aparelhos de Estado e propondo 

melhores resultados à sociedade (SANTANA, 2009). 

Levando-se em conta o princípio da efetividade, que afere em que medida os 

resultados de uma ação trazem satisfação ou valor agregado à população (MARTINS e 

MARINI, 2010), a Nova Gestão Pública também é voltada para esse princípio a partir do 

controle dos resultados e da prática da descentralização como forma de poder chegar ao 

cidadão e atende-lo de forma satisfatória, que, numa sociedade democrática é quem dá 
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legitimidade às instituições e que, portanto, se torna “cliente privilegiado” dos serviços 

prestados pelo Estado (BRASIL, 1995, p. 7). 

A Nova Gestão Pública tem demonstrado que possui grande potencial para produzir 

formas alternativas de tomada de decisão pública. Para conseguir isso, esta nova prática de 

gestão pública precisa ser mais fundamentada pela aplicação prática dos conceitos até então 

indescritíveis do discurso não coercitivo e de expandir as noções de racionalidade.  Entre os 

remédios da NGP, um em particular, a terceirização de serviços públicos como meio para 

alcançar maior eficiência na gestão pública, tem gerado um debate acalorado. Tal debate 

chamou a atenção para os excessos por parte dos devotos da NGP que, ao contrário de 

Osborne, Gaebler e outros, erroneamente acreditavam que, literalmente, qualquer governo ou 

serviço governamental poderia ser executado como e por negócios. São questões como esta 

que precisam ser mais esclarecidas e debatidas para que a NGP possa se consolidar como uma 

teoria de Administração Pública que gere melhores resultados à sociedade. (DUNN e 

MILLER, 2007). 

Independentemente do modelo em si de gestão pública, o Estado que escuta e se 

ajusta, permanentemente com serviços de melhor qualidade, com transparência e controle 

social em um processo de corresponsabilidade entre Estado e sociedade alcança a almejada e 

necessária efetivação de melhores resultados. 

 

2.3.2. Gerenciamento de Projetos na Administração Pública 

 

Hoje, o gerenciamento de projetos é utilizado por organizações dos mais diversos 

ramos de atividade, inclusive na área pública, e tem sido de fundamental importância para 

transformar o planejamento em resultados, otimizar a alocação de recursos, diminuir as 

surpresas, trazendo maior eficiência à gestão de projetos. A utilização de boas práticas em 

gerenciamento de projetos no setor público é ainda mais recente. Porém, a exigência crescente 

dos cidadãos por serviços públicos mais acessíveis e de qualidade reforçam a importância 

desta prática em todas as esferas do poder público. 

A administração pública busca continuamente aprimorar a qualidade dos serviços 

visando alcançar sua missão precípua de melhor atender às reais necessidades da sociedade. A 

Gestão de Projetos apresenta-se como uma alternativa essencial para proporcionar esse ganho 

de qualidade e efetividade no setor público. A própria definição de projeto remete à ideia de 

planejamento e execução de tarefas de forma estruturada, por pessoal qualificado, com 
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objetivo claro e definido, cronograma e orçamento conhecidos, além do prévio 

estabelecimento de controles e indicadores para avaliação dos resultados alcançados, 

comparados em função dos previstos. Essas prerrogativas fazem do gerenciamento de projetos 

um instrumento a serviço da governança, que prima entre outros princípios pela efetividade, 

economicidade, eficiência, transparência e prestação de contas. 

O termo “setor público” refere-se à administração circunscrita ao âmbito de 

competência dos níveis de governo municipal, estadual e federal. A aplicação da metodologia 

de gerenciamento de projetos, de acordo com o PMI (Project Management Institute), a partir 

das orientações do guia do conjunto de conhecimentos pode ser voltada a projetos 

estruturados da administração pública municipal, estadual ou federal. 

Projetos privados possuem foco na obtenção de lucro, ou cujo benefício seja, 

essencialmente, destinado ao empreendedor do projeto. Já os projetos públicos têm foco na 

obtenção de benefícios sociais, tendo concentração na resolução efetiva ou na mitigação de 

determinado problema de interesse público, de tal modo que um projeto público pode até não 

ser viável economicamente (do ponto de vista mercadológico), mas deve gerar sempre valor 

público. Ou seja, nos projetos públicos o principal objetivo não é o lucro, mas sim prestar um 

serviço de qualidade e atender às necessidades da sociedade que, via de regra, é a 

patrocinadora dos meios via recolhimento dos tributos a ela aplicados. 

No entanto, existem dificuldades significativas para alcançar esses objetivos, 

considerando as demandas do setor político que estão intimamente ligadas aos projetos 

públicos. No setor político, o cidadão vota por promessas sobre resultados e os políticos 

buscam atender o cidadão de modo a preservar sua credibilidade que, em política, é quase 

tudo. 

Assim, de maneira bastante simplificada, podemos considerar que grande parte da 

atividade política dos governos se destina à tentativa de satisfazer as demandas que lhes são 

dirigidas pelo atores sociais ou aquelas formuladas pelos próprios agentes do sistema político, 

ao mesmo tempo que articulam os apoios necessários. As políticas públicas envolvem, 

portanto, atividades políticas. Estas resultam do processamento, pelo sistema político, das 

demandas originárias da sociedade e, frequentemente, de demandas originadas no próprio 

setor político: dos agentes do executivo (ministros, burocratas, tecnocratas, etc) dos 

parlamentares, dos governadores de estado, do judiciário (RUA, 1998). 
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Em consequência, é importante analisarmos essas demandas do setor político que, 

basicamente, se dividem em três tipos: as demandas novas, as demandas recorrentes e as 

demandas reprimidas. 

As demandas novas são aquelas que resultam do surgimento de novos atores políticos 

ou de novos problemas. Novos atores são aqueles que já existiam antes mas não eram 

organizados; quando passam a se organizar para pressionar o sistema político, aparecem como 

novos atores políticos10. Novos problemas, por sua vez, são problemas que ou não existiam 

efetivamente antes, como a AIDS, por exemplo, ou que existiam apenas como "estados de 

coisas”, pois não chegavam a pressionar o sistema e se apresentar como problemas políticos a 

exigirem solução. Um exemplo é a questão ambiental. As demandas recorrentes são aquelas 

que expressam problemas não resolvidos ou mal resolvidos, e que estão sempre voltando a 

aparecer no debate político e na agenda governamental11. Quando se acumulam as demandas 

e o sistema não consegue encaminhar soluções aceitáveis, ocorre o que se denomina 

"sobrecarga de demandas": uma crise que ameaça a estabilidade do sistema. Dependendo da 

sua gravidade e da sua duração, pode levar até mesmo a uma pressão política que gere uma 

ruptura institucional. Mesmo que isto não ocorra, o sistema passa a lidar com crises de 

governabilidade: pressões resultantes da combinação do excesso ou complexidade de 

demandas - novas ou recorrentes - com redução do apoio ou suporte. As demandas reprimidas 

são aquelas constituídas por não decisões ou por "estados de coisas". Trata-se de um "estado 

de coisas" algo que incomoda, prejudica, gera insatisfação para muitos indivíduos, mas não 

chega a constituir um item da agenda governamental, ou seja, não se encontra entre as 

prioridades dos tomadores de decisão. Quando este estado de coisas passa a preocupar as 

autoridades e se toma uma prioridade na agenda governamental, então tornou-se um 

"problema político” (RUA, 1998). 

Perde-se ou ganha-se no exercício dos projetos de governo, conforme sejam a 

aceitabilidade, a eficácia e o valor das decisões. A perda de governabilidade deteriora a 

capacidade de tomar decisões. O aumento da governabilidade amplia tais capacidades. Em 

síntese, a governabilidade expressa o poder de um ator para realizar seu projeto. 

                                                           
10 Um exemplo são os evangélicos, no Brasil. Até cerca de dez anos atrás eles existiam, mas não tinham efetivo 
peso político. Hoje são uma parcela importante do eleitorado, com uma bancada própria no Congresso. No caso 
dos Estados Unidos, um novo ator político, que emergiu em torno da década de setenta foram os homossexuais, 
que formaram poderosas associações. 
11 No caso brasileiro, um exemplo é a reforma agrária. O Estatuto da Terra tem mais de trinta anos de idade, o 
assunto foi votado na Constituinte, aprovou-se mais tarde a Lei Agrária e ainda hoje o problema da reforma 
agrária não se encontra resolvido. 
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Além das demandas do setor político, os projetos governamentais, diferentemente dos 

projetos do setor privado, precisam atender a aspectos legais, restrições contábeis e justificar a 

utilização dos recursos. Certamente que os projetos do setor privado também apresentam 

argumentações nesse sentido, contudo a natureza dessas justificativas é diferenciada por conta 

dos “atores” do rol de pessoas que participam da estrutura pública (GUEDES, 2007). 

Guedes (2007) define três pontos fundamentais de um projeto no setor público, 

conforme abaixo: 

• Aspectos legais nos projetos governamentais – considerando o princípio da 

legalidade observado sob a ótica do Direito Administrativo, consoante art. 37, 

caput do texto constitucional “a Administração Pública Direta e Indireta de 

qualquer dos poderes da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios, 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (...)”. Logo, a Administração Pública somente pode fazer o que for 

expressamente autorizada pela lei. Desta forma, toda e qualquer atividade da 

Administração deve estar estritamente vinculada à lei, não cabendo aos agentes 

públicos realizarem atos, projetos ou atividades sem previsão legal. Nesse ponto, 

Guedes (2007) lança luz sobre a questão das especificidades entre os projetos do 

setor público e do privado: “os projetos da administração pública se regem por 

regulamentos e normas dispostos de forma exaustiva, uma vez que só podem 

executar o que a regra permite. Já os projetos do setor privado podem executar 

tudo, exceto o que as regras coíbem”. A partir disso, podemos, inclusive, concluir 

outro ponto importante: que o princípio da legalidade tem um campo de aplicação 

diversificado a depender do seu destinatário. Ora confere liberdade ao particular, 

onde este poderá fazer tudo o que a lei não proibir, ora confere limitação, visto que 

a Administração Pública está sujeita durante a toda a sua atuação funcional aos 

ditames da lei. Podemos traduzir essa liberdade x limitação da seguinte forma: 

Para os particulares, vigora a legalidade “ampla”. Para a Administração Pública, 

vigora a legalidade “estrita”. 

• Contabilidade – contabilidade pública é um ramo da contabilidade que estuda e 

pratica as funções de orientação e controle, relativas aos atos e fatos da 

administração econômica dos gastos públicos. Exerce a função de prever, 

escriturar, controlar, analisar e interpretar os atos e fatos da gestão pública. O 

controle sobre a ação do governo é exercido por meio do orçamento, da 



30 

 

 

 

escrituração, do inventário, das demonstrações contábeis e da auditoria financeira e 

orçamentária (MELLO, 2010). 

• Utilização dos recursos públicos – as decisões em relação às metas a serem 

atingidas nos projetos devem ser embasadas no interesse público. Ao atender o 

interesse público, o gestor está utilizando os recursos públicos dentro dos 

lineamentos legais, contudo, não basta apenas atender à legislação, mas, sim, 

compreender as reais necessidades da sociedade e alocar tais recursos da melhor 

forma possível, com controle e organização. Para Guedes (2007, p.188), controlar, 

consequentemente, carrega o significado de atuar na manutenção das organizações 

que, compostas de partes distinguíveis entre si, necessitam de funcionalidade 

permanente em busca de seus objetivos. 

É importante registrarmos que quando mencionamos a questão do “interesse público”, 

como no parágrafo anterior, surge um debate em torno do seu conceito e de quem o define. 

Sobre o tema, cabe recordar a interpretação do jurista Dalmo de Abreu Dallari, que há mais de 

duas décadas atrás defendia a impossibilidade de uma “consideração genérica, prévia e 

universalmente válida do que seja o interesse público e quem o define, revelando-se inevitável 

a avaliação pragmática do que é interesse público. Em cada situação será indispensável fazer a 

verificação, uma vez que não há um interesse público válido universalmente” (DALLARI, 

1987, p. 15). 

Mas a ideia de universalidade do conceito de interesse público não elide a 

problemática relacionada à quem o define e ao seu significado. Partindo-se da premissa de 

que em um Estado democrático de direito vigora o primado da Constituição como norma 

fundamental do sistema jurídico-político do Estado, não se pode conceber outro espaço 

legítimo de concretização dos valores e interesses aceitos como válidos em uma dada 

sociedade política, que não primeiramente a Constituição. Mas o certo é que, tanto no caso da 

ausência de parâmetros normativos definitivos, bem como pela própria complexidade e 

acirrada disputa entre direitos e interesses que povoam uma ordem constitucional aberta e 

plural, compete à Administração Pública a função de concretização dos conteúdos, a definição 

política dos limites e abrangências dos direitos e interesses assegurados pela Constituição e 

pelas leis. Não a partir de qualquer conceito vago e irracional de interesse público, mas sim 

com base em modernas técnicas e critérios de ponderação dos interesses em jogo (justificadas 

por uma sólida teoria da argumentação jurídica), levando em consideração as circunstâncias e 

peculiaridades da situação concreta (FARIA, 1992). 
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Outro ponto importante relacionado aos empreendimentos públicos e privados refere-

se as diferenças intrínsecas entre eles que devem ser identificadas e levadas em conta tanto na 

etapa de idealização bem como na implantação dos projetos de governo. As esferas de 

governo federal, estadual e municipal são formadas por inúmeros órgãos, segmentos e pessoas 

(que não somente os funcionários públicos) e esses atores, nem sempre compartilham os 

mesmos objetivos e, menos ainda, concordam na forma de gestão para atingi-los. 

Entre as principais diferenças entre empreendimentos públicos e privados enumeram-

se, entre outras: (i) o aspecto social dos projetos governamentais; (ii) a obrigatoriedade da 

previsão dos recursos para execução do projeto em lei, mais especificamente na Lei 

Orçamentária Anual (LOA); (iii) a obediência às normas de licitação e contratação, como, por 

exemplo, a Lei 8.666/93 que regula a contratação através de diversas modalidades, 

contemplando, de modo geral, o menor preço; (iv) o excesso de normatizações que provoca 

demora na execução dos projetos que pode, até mesmo, inviabilizá-los; (v) a existências de 

diferentes órgãos de controle nas diversas esferas de governo; (vi) a exigência de prestação de 

contas à sociedade em virtude dos princípios da transparência e accountability na governança 

pública.  

Autores como Farnham e Horton (1992) concordam que a forma de gerir os serviços 

públicos é bastante diferente da adotada no setor privado em virtude das peculiaridades 

estruturais, destacando de forma convergente que o setor privado é constituído por “entes que 

envidam esforços na produção de bens e serviços, os quais trocam por valores monetários que 

permitem sua sobrevivência. Esse fato justifica os esforços na busca pela eficiência tendo a 

lucratividade como o objetivo a ser perseguido”. No setor público, como já dito, o principal 

objetivo não é o lucro e sim prestar um serviço de qualidade e atender às necessidades da 

sociedade. Então, ainda citando os autores destacados, não se trata simplesmente de importar 

para o setor público o ferramental e as técnicas de GP (gerenciamento de projetos). Antes de 

tudo “é fundamental conhecer a realidade e as características peculiares do setor, para só 

então partir para a implementação”. 

O gerenciamento de projetos não é viável sem que a função de planejamento defina de 

maneira clara e detalhada o objetivo que se pretende atingir, que entregas serão feitas e em 

qual prazo, quais atividades a cumprir e quais recursos deverão ser empregados e de onde eles 

virão. Além do planejamento meticuloso, um projeto deve ter um líder, denominado “gerente 

do projeto”, a quem são atribuídas todas as responsabilidades, tanto pelo sucesso como pelo 

fracasso. Esse gerente não necessariamente será um gerente funcional da estrutura 
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burocrática, o que fatalmente se constituirá em considerável desafio e limitações decorrentes 

das suas características próprias, essencialmente flexíveis e dinâmicas em contraste com 

processos altamente normatizados e hierarquizados da Administração Pública. 

Diante desse contexto, a necessidade de gerir as políticas públicas com vistas a 

concatenar as ações necessárias e, assim, melhor gerir os recursos do Estado e promover uma 

gestão eficiente, é algo importante e imprescindível para atingir o crescimento dos indicadores 

estatais. A gestão de projetos considera a otimização da realização das atividades e o emprego 

de recursos, ambos devidamente integrados pelas pessoas que formam a equipe dos projetos 

(ROZENFELD et al, 2006). Equipe essa que será fundamental para a formação de uma base 

composta pelo planejamento com eficácia formado pelo projeto de governo, governabilidade 

do sistema e capacidade do governo. Além disso, cabe mencionar que, para a efetiva 

integralização das equipes de projetos e suas diretrizes, é necessário que haja mobilidade para 

o ajuste dos projetos, e tal fato se torna possível com a abertura e mudanças. O planejamento 

envolve três dimensões da mudança: dimensão institucional; dimensão física e econômica e 

dimensão tecnológica. 

O gerenciamento de projetos é parte da Administração, hoje amplamente reconhecida 

pela sua capacidade de proporcionar mudanças nas organizações. Demandas por bens e 

serviços públicos de qualidade, tendo por base recursos cada vez mais escassos, fazem parte 

da pauta de exigências de cidadãos, e para atender essas demandas, é necessária a utilização 

das melhores práticas em gerenciamento de projetos. 

 

2.3.3. Falhas Comuns em Projetos de Governo 

 

Para que muitos dos direitos constitucionais sejam efetivamente assegurados aos 

cidadãos brasileiros, políticas públicas consistentes são necessárias. Há uma grande 

dificuldade, entretanto, de implementação dessas políticas no país com reflexos perniciosos 

aos projetos de governo. Isso se deve em grande parte pela falta de interlocução entre os entes 

federados e, também, pela escassez de intersetorialidade das ações (ABRUCIO, 2005). 

Considerando o estudo da implementação de políticas públicas através de 

programas/projetos de governo como um dos temas privilegiados na agenda contemporânea 

de pesquisas na administração pública que se volta para a análise do Estado em ação, as 

análises sobre suas falhas e lições aprendidas tornam-se igualmente relevantes. 
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Vários estudiosos se debruçam sobre este tema, buscando encontrar e desvendar os 

motivos que impedem o alcance dos objetivos e metas propostas. Dentre eles, Flávio Rezende 

(2004) repertoria parte da bibliografia existente para explicar o que ele chama de falha 

sequencial, ou seja, a descontinuidade, o abandono e o término de processos de intervenção, 

sem que seus objetivos sejam alcançados ou que tenha gerado impacto à sociedade. Entre as 

principais causas apontadas em seu estudo de 2004 estão: a sólida burocratização dos 

elementos relacionados aos projetos; a resistência organizada de setores afetados; ondas de 

reformas; valores conflitantes acerca de como implementar; conflito estrutural; a falta de foco 

no objeto do projeto por parte dos atores estratégicos; natureza do projeto (múltiplos 

objetivos, largo escopo, alta complexidade); as incertezas, contradições, ambiguidades e 

complexidades inerentes à implementação; os movimentos contraditórios de descentralização 

e coordenação relacionados as unidades executoras; transferência de poder; complexidade de 

ação coletiva; poder e política; contradições de objetivos; absorção de incertezas; altas 

expectativas e demandas conflitantes.  

Ainda em referência ao estudo de Flávio Rezende (2004), chama-se a atenção para as 

duas primeiras explicações, relacionadas à sólida burocratização dos elementos a serem 

implementados, considerando que os projetos ocorrem em ambientes altamente 

institucionalizados que tornam as mudanças muito lentas e com reduzida efetividade e a 

resistência organizada dos setores afetados pelos projetos. A maior parte dessas razões diz 

respeito a mecanismos de resistência à mudança, identificados desde Maquiavel com seu livro 

“O Príncipe” (1532), que reconhecia serem incertos os resultados de qualquer tentativa de 

introdução de uma nova ordem, pois “aquele que a introduz terá por inimigos todos os que da 

velha ordem extraíam privilégios e por tímidos defensores todos os que das vantagens da nova 

ordem poderiam usufruir”. 

Por mais sedutora que possa ser, a mudança institucional que visa à melhoria de uma 

condição anterior nem sempre consegue gerar incentivos à cooperação quando atores passam 

a considerá-los um risco ao seu “status quo”. Entende-se que é necessário compreender os 

mecanismos relacionados à mudança, como eventuais resistências, para que a mesma seja 

institucionalizada e consiga alcançar, de fato, seus objetivos. 

Indo um pouco além de Flavio Rezende (2004), Fernando Abrucio (2005) entende que 

existem vários fatores chaves que podem distorcer a qualidade das políticas públicas no Brasil 

e, consequentemente, da eficiência, eficácia e efetividade dos projetos de governo, como, por 

exemplo, a ambiguidade de objetivos que podem gerar decisões conflitantes ou desalinhadas 
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com os resultados esperados; a ruptura da gestão executiva implementadora que acarreta a 

mutação das decisões, ocasionando reformulações e redimensionamentos o tempo todo; a 

limitação de recursos que pode inviabilizar ou interromper a implementação de uma política 

pública; as omissões legais que originam os conflitos interjurisdicionais entre órgãos e 

entidades; a crise de representação política; a permissividade do sistema eleitoral brasileiro e, 

sobretudo, a fragmentação institucional12. 

Historicamente as políticas públicas foram planejadas e executadas de uma maneira 

setorizada. Cada órgão criado pelo Estado foi pensado e desenvolvido para atuar somente em 

seu problema específico, sem considerar os impactos das ações dos outros órgãos envolvidos. 

Com isso, muitos projetos de governo não alcançaram os resultados esperados e aconteceu de 

órgãos diferentes executarem políticas que não eram coerentes ou eram totalmente 

divergentes – com o consequente desperdício de recursos públicos. Dessa forma, a 

fragmentação institucional conduz a existência de diversas instituições e “atores” 

desenvolvendo políticas sem uma coordenação adequada dos diversos esforços (ABRUCIO, 

2005). 

Nessa mesma linha de pensamento, Pressman e Wildavsky (1984), por sua vez, 

mostram que grande parte dos insucessos de projetos de governo se relacionam diretamente 

aos dilemas de ação coletiva na implementação, a qual envolve vários atores em vários níveis 

de decisão. O mecanismo causal, para esses autores, reside no fato de que a falta de 

coordenação entre as ações conjuntas destes atores conduz a problemas de ação coletiva, 

tornando reduzidas as chances de sucesso. Os projetos de Governo, por sua complexidade, 

demandam um alto grau de cooperação entre os interesses dos atores estratégicos, a qual 

usualmente demanda um grande senso de coordenação por parte das organizações que estejam 

implementando tais reformas (PRESSMAN e WILDAVSKY, 1984). 

Instituições voltadas para áreas como saúde, educação e habitação, etc. foram criadas 

sem uma preocupação em uma atuação consistente e coerente do Estado e sem uma atuação 

efetiva e eficiente. Com isso, esforços foram sobrepostos e algumas áreas não receberam a 

atenção devida. Ao invés da comunhão de esforços destes órgãos isolados e da coordenação 

dos trabalhos, costuma existir uma “briga” predatória por recursos e influência. De acordo 

com Farah (2001, p. 122): 

O crescimento do aparato estatal se deu de forma desordenada, por 
sobreposição de novas agências a agências pré-existentes, sem que se 

                                                           
12  Resultado de um processo descoordenado, inconsistente e incoerente de formulação/implementação de 
políticas, programas ou projetos. 
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estabelecesse coordenação da ação dos diversos órgãos. Esta desarticulação 
ocorria tanto no âmbito de um mesmo nível de governo, como entre 
diferentes esferas de governo. Tal desenho institucional dificultava a tarefa 
de coordenação, com implicações para a eficiência e a efetividade das 
políticas públicas. 

Portanto, algumas instituições recebem recursos e outras ficam desestruturadas, 

perdendo a sua capacidade de atuação. Não existe, nesse cenário, um trabalho harmônico e 

estruturado (FARAH, 2001). 

De acordo com Pedro Luiz Barros Silva e Marcus André Barreto de Melo, as 

mudanças, o imprevisto, o acaso, a eventualidade, o revés, ou seja, as vicissitudes das 

implementações de programas governamentais têm sido entendidas como uma das dimensões 

cruciais – senão a variável central – para a explicação do insucesso dos projetos de governos 

em atingir os objetivos estabelecidos no desenho das políticas públicas. A implementação 

revelou-se, portanto, o “elo perdido” nas discussões sobre a eficiência e eficácia da ação 

governamental. Como amplamente discutido, problemas não antecipados que surgem durante 

a implementação de programas ou políticas podem representar obstáculos intransponíveis, os 

quais, por sua vez, podem levar as agências responsáveis a descontinuá-los (SILVA e MELO, 

2000). 

Os projetos de governo tendem a falhar, na visão desses autores, a partir da adoção da 

perspectiva onde o ciclo de política pública é visto como um processo simples e linear em que 

consagra uma visão “top-down”13 da formulação e desenho dos programas, onde os problemas 

de implementação são necessariamente entendidos como “desvios de rota”. Essa perspectiva 

de análise da implementação pressupõe uma visão ingênua e irrealista do funcionamento da 

administração pública, que aparece como “um mecanismo operativo perfeito”, onde seria 

possível assegurar a fidelidade da implementação ao desenho proposto inicialmente (SILVA e 

MELO, 2000). 

Outro fator a ser considerado, colocando em xeque a visão da implementação como o 

“elo perdido” nas discussões sobre a eficiência e a eficácia governamental, é o de que uma das 

explicações mais usuais para a não obtenção de objetivos previstos nos projetos de governo é 

uma implementação inadequada em que as atividades que deveriam acontecer não acontecem 

ou acontecem sob enormes atrasos. Pressman e Wildavsky (1984) afirmam que esses atrasos 

na implementação são função do número de pontos de decisão, do número de atores a cada 

                                                           
13 Simplificadamente pode-se afirmar que a abordagem top down centra-se na questão dos mecanismos de 
controle sobre os agentes implementadores para que os objetivos da política sejam atingidos. Por sua vez, a 
abordagem bottom up enfatiza os incentivos que induzem os agentes implementadores a aderir normativa e 
operacionalmente aos objetivos da política (SABATIER, 1986). 
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ponto e da intensidade de suas preferências. Uma explicação mais completa deve incluir a 

investigação das aspirações iniciais – elas eram factíveis e compatíveis com o contexto de 

implementação ou será que as expectativas geradas foram altas demais? (PRESSMAN e 

WILDAVSKY, 1984). 

Outra visão é que os projetos podem falhar em decorrência de fenômenos exógenos, 

mas na maioria das vezes os insucessos ocorrem por falhas gerenciais. Os fenômenos 

exógenos mais comuns são os riscos elevados no meio ambiente; a mudança na estrutura 

organizacional (pública ou privada); as mudanças na tecnologia disponível; evolução nos 

preços e prazos; e o cenário político-econômico desfavorável. Estas falhas podem ser 

minimizadas ou evitadas através de uma adequada gestão de riscos (VARGAS, 2002). 

Quanto às falhas mais comuns de natureza gerencial, destacam-se as metas e objetivos 

mal estabelecidos ou não compreendidos pelos escalões inferiores; a pouca compreensão da 

complexidade do projeto; as estimativas financeiras pobres e incompletas; a existência de 

muitas atividades com tempo insuficiente para realizá-las; o sistema de controle inadequado; 

o desalinhamento entre os executores e aqueles que se beneficiarão ou serão afetados pelos 

projetos; o recrutamento, treinamento e capacitação da equipe incipientes; a não avaliação de 

dados históricos de projetos similares; e a falta de liderança do gerente do projeto (VARGAS, 

2002). 

 

2.4. Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): 

 

As políticas públicas sociais são um compromisso público que o Estado estabelece 

junto à sociedade visando à garantia de direitos sociais como um dos princípios claros e 

fundamentais de democracia. A utilização de metodologias adequadas ao desenvolvimento e à 

implementação de políticas públicas é uma preocupação constante tanto destas instâncias 

públicas, quanto das agências de fomento que as financiam, como, por exemplo, o Banco 

Mundial (BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Instituições como Fundo Monetário Internacional (FMI), BIRD 14  e BID, são 

compreendidas como grandes instituições financeiras. No entanto, o FMI objetiva ser 

principalmente um fundo de estabilização monetária aos países com déficit orçamentário. Já o 

BIRD e o BID são órgãos que se destinam a prover assistência concessional aos países em 

                                                           
14  A filiação dos Governos Federais ao Banco Mundial está condicionada à filiação ao FMI. 
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desenvolvimento e que, no Brasil, têm relevante papel no financiamento de políticas 

públicas15. 

De acordo com o relatório anual de 2014, o BID é o maior e mais antigo banco de 

desenvolvimento multilateral regional do mundo e a principal fonte de financiamento 

multilateral para o desenvolvimento econômico, social e institucional na América Latina e no 

Caribe. Suas prioridades são a redução da pobreza e das desigualdades sociais, o suprimento 

das necessidades dos países pequenos e vulneráveis, a promoção do desenvolvimento através 

do setor privado, o enfrentamento das mudanças climáticas através de energia renovável e da 

sustentabilidade ambiental e a promoção da cooperação e integração regionais. No final de 

2014, o BID tinha aprovado quase US$ 243 bilhões em empréstimos e garantias para financiar 

projetos com investimentos totais superiores a US$ 512 bilhões, bem como US$ 6,2 bilhões 

em financiamentos não reembolsáveis (BID, 2014). Os recursos financeiros provêm de seus 

48 países membros, de captações nos mercados financeiros e dos fundos fiduciários que 

administra, além de operações de cofinanciamento. A classificação da dívida do BID é a mais 

alta que existe: AAA. O BID tem sede em Washington, capital dos Estados Unidos da 

América, e conta com Representações em todos os 26 países membros da América Latina e 

do Caribe, além de escritórios em Madri e Tóquio. Seus países membros são: Alemanha, 

Argentina, Áustria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, 

China, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, El Salvador, Equador, Eslovênia, 

Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Israel, 

Itália, Jamaica, Japão, México, Nicarágua, Noruega, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Peru, 

Portugal, Reino Unido, República da Coreia, República Dominicana, Suécia, Suíça, 

Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. 

Na fase de elaboração e implementação dos projetos, as agências multilaterais 

possuem coordenações em secretarias especiais que se envolvem com os assuntos relativos 

aos projetos. No Brasil, os financiamentos do BID são coordenados pela Secretaria de 

Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEAIN-

MP)16. É através da SEAIN que os órgãos públicos elaboram uma carta consulta à COFIEX – 

Comissão de Financiamentos Externos. Depois, o BID é consultado, e, em seguida, depois de 

aprovados, os projetos são desenvolvidos em parceria. O BID conta ainda com o OVE – 

                                                           
15 Segundo dados oficiais das agências multilaterais, o Governo Brasileiro obteve apoio em mais de 660 projetos 
já financiados, perfazendo um total de aproximadamente US$ 50 bilhões. Dados do Banco Mundial apresentam 
o Brasil como o segundo maior país em provimento de recursos, perdendo apenas para o México (BIRD, 2002) 
16

  A SEAIN coordena tanto financiamentos quanto empréstimos do BID ao Brasil. 
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Escritório de Avaliação e Supervisão na linha de avaliação dos projetos. O OVE é um 

departamento de avaliação das operações do Banco que é independente, e tem vínculo direto 

com os diretores executivos. Fornece as informações e a metodologia para avaliação dos 

resultados de projetos financiados pelo BID, sempre buscando experiências e identificando as 

lições aprendidas. 

O BID, junto com o OVE tem procurado assegurar projetos que levem ao desempenho 

desejado no impacto do desenvolvimento social e humano. Assim, para que o projeto traga 

aprendizado a todos os seus envolvidos, autoridades do país, técnicos do Banco, setor público, 

enfim a toda equipe, torna-se necessário avaliar os sucessos e fracassos, aplicados ao longo do 

ciclo do projeto. Sua importância ao Banco consiste em melhorar a capacidade de avaliação e 

contribuir para o aumento da efetividade dos projetos, principalmente no que diz respeito à 

capacidade de gestão dos governos e à aplicação de políticas públicas mais eficazes. Como 

instrumento de governança, o BID possui diretrizes, listadas abaixo, que sustentam a 

avaliação de projetos por ele financiados, como uma ferramenta de melhor desempenho das 

políticas públicas: 

• O desempenho do Banco e dos mutuários com relação à execução dos 

projetos pode melhorar desenvolvendo melhor a capacidade de 

avaliação; 

• A avaliação pode contribuir para melhorar o impacto do 

desenvolvimento dos projetos se utilizado como instrumento de 

aprendizagem; 

• A avaliação reduz os riscos ocorridos na execução dos projetos; 

• A avaliação serve como respaldo a reforma do setor público; 

• O BID utiliza diversas estratégias para desenvolver a capacidade de 

avaliação nos países; 

• O BID utiliza a avaliação para promover o aprendizado institucional. 

O papel do BID, como fomentador da melhoria da governança, contribui, dessa forma, 

para aumentar a racionalidade dos gestores na tomada de decisões conseguindo, dentro do 

possível, solucionar os problemas e otimizar a utilização dos recursos. Não se pode pensar na 

execução de um programa/projeto sem a utilização desses instrumentos, que se revelam 

importantes no acompanhamento e na orientação de resultados mais efetivos, e um marco 

para a realização de projetos futuros. 
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O desenvolvimento da capacidade de formulação e implementação de políticas 

públicas através de projetos de governos torna-se, cada vez mais, uma prioridade das agências 

multilaterais, sendo elas também responsáveis, em parte, pela garantia de uma boa gestão dos 

governos locais, já que fica muito clara, nos documentos estratégicos das agências de 

fomento, a prioridade em financiamentos a projetos que estabelecem impactos significativos e 

que, consequentemente, tragam reformas necessárias ao bom desempenho do setor público. 

De certa forma, tanto o BIRD quanto o BID impõem ao Brasil e a todos os tomadores de 

empréstimos a necessidade de um esforço nessa reforma do setor público. Há uma 

necessidade de reformas estruturais do Estado porque, segundo as estratégias de 

desenvolvimento impostas pelos Bancos, é somente através desse processo que se pode 

garantir a consecução de programas/projetos públicos com maior eficácia e efetividade. 

Fica claro que os esforços empregados pelo BID em sua política de auxílio 

institucional e gerencial aos países em desenvolvimento seguem o caminho, que é o de 

redução da pobreza no Brasil com a retomada de seu desenvolvimento social e econômico. 

Consequentemente, na análise comparativa de suas metodologias, se percebe a tendência de 

se avaliar os impactos dos projetos financiados. Este impacto, entendido como a relação entre 

a implementação de um programa e seus resultados, se configura o ponto principal da análise 

dos projetos. A ênfase nos resultados é importante para as agências multilaterais, pois é a base 

para a verificação das exigências que estas têm para com os países membros. 

 

2.5. Programa Monumenta 

 

O Patrimônio Histórico urbano (edificações e logradouros), em quase todos os países, 

sofreu, ou ainda sofre, de um mal crônico que pode ser resumido da seguinte forma: cidades 

inteiras, ou bairros de grandes cidades, foram abandonados quando perderam interesse 

econômico, seja por conta de sua localização, seja em virtude de sua adequação física. Essas 

áreas depreciadas, os espólios antigos, as heranças não manifestadas são, em geral, utilizadas 

por ocupantes carentes, contribuindo, então, para que os encargos referentes à sua preservação 

recaiam sobre os poderes públicos. E sua restauração e/ou revitalização, além de necessitar de 

investimentos elevados, se não for realizada de forma sustentável, continuará dependente de 

aportes de recursos públicos de forma intermitente. Nessa linha, essa 

preservação/revitalização precisa ser coadjuvada pela implementação de mecanismos de 

compartilhamento dos encargos com os setores público e privado locais, como governos 
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estaduais, prefeituras, proprietários, organizações não governamentais (ONG´s), empresários, 

etc. (TADDEI NETO, 2001). 

A realidade econômica e social, e a consequente situação desfavorável do estado de 

conservação dos imóveis inseridos nos centros e cidades históricas, são geradas por processos 

de transformação observados há várias décadas, decorrentes de movimentos migratórios 

induzidos pelas mudanças econômicas nas sociedades contemporâneas. Isso tem suscitado 

maior atenção dos setores privado e público na promoção de ações de preservação. É preciso 

ressaltar que muitas vezes essa decadência foi fruto de períodos de estagnação econômica de 

áreas manufatureiras – como as áreas industriais e portuárias, que foram abandonadas e 

tiveram que se reestruturar para abrigar novas atividades. 

Dessa forma, estabeleceu-se que, para tornar eficaz o processo de salvaguarda e 

proteção, os sítios históricos deveriam ser parte integrante de uma política coerente de 

desenvolvimento econômico e social, a ser considerada no planejamento físico-territorial e 

nos planos urbanísticos em todos os níveis de governança. 

No Brasil, a política oficial de preservação do patrimônio histórico iniciou-se na 

década de 1930, com a promulgação pelo presidente Getúlio Vargas do Decreto-Lei nº 25, de 

30 de novembro de 1937, que definiu o arcabouço institucional da gestão do patrimônio 

cultural e a figura do “tombamento”, além da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, que criou 

o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje IPHAN (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional), pelo qual os bens enquadrados nessa condição devem ser 

preservados por seus proprietários e ocupantes, bem como, sempre que os primeiros não 

tiverem recursos para tal, pelo governo das três esferas. Ora, como já dito anteriormente, 

sendo áreas depreciadas, em geral, espólios antigos, heranças vacantes, etc. ocupadas por ou 

pertencentes a pessoas carentes, quase sempre o encargo de sua preservação recai sobre os 

poderes públicos; e, sendo o tombamento federal, o encargo acaba por onerar o Tesouro 

Nacional. Isso resulta em um mecanismo deletério, vez que, a cada novo tombamento – ato 

este que visa o interesse coletivo da nação – o Governo Federal cria, por assim dizer, um novo 

encargo financeiro permanente para si. 

A Constituição Federal, em seu artigo 216, define: “Constituem patrimônio cultural 

brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira.” Assim, as três dimensões do fenômeno cultural (criação, difusão e 
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conservação) estão contempladas no texto constitucional, que as coloca sob responsabilidade 

do poder público, em colaboração com a sociedade. 

A partir desses conceitos, uma nova consciência sobre o Patrimônio Histórico 

começou a se formar no Brasil, sobretudo a partir do início da década de 1970, sob influência 

dos movimentos de conservação integrada e de reabilitação existentes na Europa e do 

desenvolvimento de estratégias de intervenção baseadas na gestão e nas parcerias público-

privadas nos Estados Unidos (CASTRIOTA et al, 2011). 

Sob este quadro, foi criado em 1975 no Brasil, o Programa Cidades Históricas (PCH). 

O Programa objetivou a recuperação das cidades históricas da região Nordeste do Brasil. 

Além disso, buscava a descentralização da política de preservação cultural por meio de sua 

execução pelos estados, aplicando recursos significativos nessa área. Apesar de ser um 

programa de cidades, inicialmente o enquadramento de projetos financiáveis visava, 

essencialmente, a recuperação física dos monumentos, não refletindo uma visão global e 

compreensiva dos sítios históricos. Inicialmente implantado nas cidades do Nordeste, onde 

deveria articular ações ligadas ao turismo, em 1979, o Ministério da Educação e Cultura 

transferiu o Programa de Cidades Históricas para o IPHAN e, a partir de então, o Programa se 

expandiu para todo o território nacional. O PCH teve a duração de dez anos sem, entretanto, 

alcançar o sucesso esperado, pois a maior parte dos planos diretores financiados pelo 

Programa não foram implantados. A articulação com os Municípios foi insuficiente e a 

ausência de uma legislação que obrigasse a sua execução foi determinante para que o sucesso 

não tivesse sido alcançado (CORRÊA, 2012). 

Sob influência das experiências do Projeto de Preservação e de Reabilitação do Centro 

Histórico de Quito e do Projeto de Revitalização de Barcelona (que serão detalhados adiante) 

e sob a luz da maturidade alcançada com o PCH, em 1995, o Ministério da Cultura (MinC), o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), deram início a um planejamento para elaborar um programa 

que teve como principal objetivo a preservação sustentável do patrimônio histórico brasileiro 

sob tutela federal, priorizando sítios e conjuntos urbanos. Tal programa acabou sendo 

intitulado, em um primeiro momento (de 1999 à 2003), como Programa Monumenta/BID e, a 

partir de 2003, apenas como Monumenta. O Programa consistiu em ser: (i) um programa de 

abrangência nacional para o patrimônio histórico no Brasil, (ii) o primeiro programa de 

preservação sustentável do patrimônio histórico, fora dos países desenvolvidos, (iii) o 
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primeiro programa de financiamento à Cultura, com recursos de organismos multilaterais de 

financiamento, e (iv) um programa inscrito na política de reforma do Estado e de “devolução” 

aos municípios de atividades tradicionalmente centralizadas, bem como na política de 

valorização da pluralidade étnica, cultural e geográfica do país. O Programa teve como 

escopo, a partir de uma lista de prioridades do Ministério da Cultura, os municípios de 

Alcântara (MA), Belém (PA), Cachoeira (BA), Congonhas (MG), Corumbá (MS), 

Diamantina (MG), Goiás (GO), Icó (CE), Laranjeiras (SE), Lençóis (BA), Manaus (AM), 

Mariana (MG), Natividade (TO), Oeiras (PI), Olinda (PE), Ouro Preto (MG), Pelotas (RS), 

Penedo (AL), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São 

Cristóvão (SE), São Francisco do Sul (SC), São Paulo (SP) e Serro (MG) e teve como missão 

estratégica a devolução ao município do papel de executor da política de preservação, 

reservando ao governo federal o papel estratégico e às três esferas de governo, a fiscalização 

compartilhada. Objetivou, ainda, incluir a comunidade e a iniciativa privada na política de 

preservação, além de implementar políticas compensatórias, com o objetivo de suprir 

“lacunas” históricas, étnicas e geográficas do acervo existente. 

Em relação à elegibilidade dos Municípios citados no parágrafo anterior, o Ministério 

da Cultura determinou as seguintes condições: 

I. Conter pelo menos uma área elegível que conste da Lista de Prioridades do 

Programa;  

II.  Demonstrar, por si ou supridas pelo Estado, capacidade operacional e 

capacidade de proporcionar contrapartida financeira;  

III.  Apresentar planejamento do Projeto, com base em oficinas de planejamento 

com a participação de moradores, entidades representativas das atividades 

econômicas locais, universidades situadas no Município, ONGs 

(Organizações não governamentais), autoridades municipais, UCG 

(Unidade Central de Gerenciamento do Programa Monumenta) e IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional); 

IV.  Demonstrar o interesse do setor privado em participar do projeto;  

V. Não ter outro Projeto em preparação, analise ou execução pelo Programa. 

Como grandes objetivos do Programa Monumenta, a longo prazo, esperava-se a 

preservação de forma sustentável de áreas prioritárias do patrimônio histórico e artístico 

urbano sob proteção federal, sem novos aportes de recursos do tesouro nacional; aumento da 

conscientização e melhoria da atitude da população brasileira acerca desse patrimônio; 
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aperfeiçoamento da gestão desse patrimônio e do estabelecimento de critérios para sua 

conservação e, por fim, o aumento da utilização econômica, social e cultural das áreas de 

intervenção. 

Dentre as medidas consideradas fundamentais para o alcance da supracitada 

preservação sustentável, estava a criação dos Fundos Municipais de Preservação. Esses 

fundos têm a função de administrar os recursos destinados à conservação permanente dos 

investimentos do Programa. Os fundos são dirigidos por um conselho gestor, composto 

paritariamente, de um lado, por representantes das três esferas de governo, e, de outro, por 

representantes da comunidade e da iniciativa privada locais. 

Para o alcance de tais objetivos, o MinC, o IPHAN e os municípios participantes do 

Programa precisaram, entre outras medidas, adotar estruturas de governança pública que 

contribuíssem para o estabelecimento de instrumentos favoráveis à evolução de suas 

capacidades institucionais a fim de viabilizar a execução do Programa e, consequentemente, 

dos respectivos projetos municipais. 

A referida estrutura de governança compreendeu, essencialmente, a implementação de 

mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução dos projetos municipais e à prestação 

de serviços de interesse da sociedade no âmbito do Programa Monumenta. 

Isso foi possível através da instalação de um modelo de organização do Programa, 

com as respectivas atribuições: 

(i) o MinC, órgão executor do Programa, exercendo suas funções por meio de: 

a) UCG – Unidade Central de Gerenciamento – a quem coube supervisionar, 

de modo integral, todas as etapas e procedimentos de elaboração e execução do 

Programa, assim como controlar o cumprimento de contratos de provisão de 

bens e serviços para componentes executados pelo MinC e outros órgãos 

públicos conveniados, e 

b) IPHAN, com o apoio de um grupo tarefa (GT – IPHAN), a quem coube 

orientar o Município ou o Estado e fiscalizar o desempenho técnico nos 

aspectos atinentes à preservação do patrimônio; 

(ii)  o Município ou o Estado, órgão executor do Projeto, exercendo suas funções 

através da UEP – Unidade Executora do Projeto – a quem coube a coordenação da 

elaboração do Projeto, a execução do procedimento licitatório e o controle do 

cumprimento de contratos de execução de obras e de provisão de bens e serviços. 
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O mecanismo de liderança englobou um conjunto de práticas voltadas para pessoas e 

competências; princípios e comportamentos; liderança organizacional; e sistema de 

governança. Ou seja, o MinC, a UCG, o IPHAN e os Municípios tiveram que assegurar a 

existência de condições mínimas para o exercício da boa governança, quais sejam: pessoas 

íntegras, capacitadas, competentes, responsáveis e motivadas ocupando os principais cargos 

da UCG, do GT – IPHAN e das UEP´s que pudessem liderar os processos de trabalho. 

Nesse sentido, a alocação de profissionais para a gestão e execução do Programa 

obedeceu a um criterioso processo seletivo com participação do MinC, do IPHAN, da 

UNESCO, do BID e das Prefeituras locais. Em relação à capacitação dos municípios, o 

Programa adotou o Método ZOPP (Planejamento de Projetos Orientados por Objetivo) que 

serviu como capacitação em serviço das equipes municipais, para planejamento de ações.  A 

oficina ZOPP teve como objetivo orientar as cidades que integraram o Programa, de como 

deviam proceder o desenvolvimento de suas atividades, apontando e analisando causas, 

problemas e soluções, para que elas pudessem gerenciar seus projetos municipais. 

Participaram desta etapa representantes de todos os segmentos da sociedade, da área pública, 

privada e do terceiro setor, identificados e convidados pelas equipes das UEP´s. Além disso, o 

BID, durante todo o período de execução do Programa, ofereceu três oficinas anuais aos 

integrantes de todas as UEP´s. Cada oficina contemplou treinamento em serviço para 

elaboração de convênios, serviço para execução de licitação de obras e serviço para análise 

financeira, prestação de contas e controle interno. 

O mecanismo de estratégia englobou relacionamento com partes interessadas; 

estratégia organizacional; e alinhamento transorganizacional. Ou seja, o MinC, a UCG, o 

IPHAN e os Municípios tiveram que conduzir  o  processo  de estabelecimento da estratégia , 

considerando, para isso, aspectos como:  escuta  ativa  de  demandas,  necessidades  e  

expectativas das partes interessadas; avaliação do ambiente interno e externo do Programa; 

avaliação e prospecção de cenários; definição e alcance da estratégia; definição e 

monitoramento de objetivos de  curto,  médio  e  longo  prazo;  alinhamento  de  estratégias  e 

operações  das  partes  envolvidas ou afetadas. 

Nesse sentido, o Monumenta, desde sua concepção, conseguiu envolver representantes 

dos Estados, dos Municípios, do MinC, do IPHAN, do BID, da UNESCO, dos órgãos 

estaduais de patrimônio, do empresariado ligado às áreas dos projetos, dos moradores, de 

universidades, das organizações não governamentais ligadas à preservação do patrimônio 

histórico e à promoção da cultura, entre outros atores. O processo de escuta de demandas foi 
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intenso e a coparticipação de todos esses atores na formulação e execução do Programa deu-

se de forma muito ativa. O BID, baseado em experiências anteriores, sobretudo no Projeto de 

Preservação e de Reabilitação do Centro Histórico de Quito e no Projeto de Revitalização de 

Barcelona (que serão detalhados adiante), contribuiu de forma significativa para a definição e 

monitoramento de objetivos de curto, médio e longo prazo do Monumenta, associados às 

lições aprendidas dos demais Programas. Tal ação constituiu-se em um facilitador para o 

estabelecimento de critérios de avaliação e de prospecção de cenários. O alinhamento 

transorganizacional presente no Monumenta foi fundamental para a execução do Programa. 

Tal mecanismo materializou-se através de inúmeros Acordos de Cooperação Técnica 

firmados entre os atores relacionados e envolvidos às ações do Monumenta. Acordos estes, 

como, por exemplo, os acordos entre os Governos Estaduais e os Municípios menos 

capacitados para a execução dos projetos municipais; o acordo entre o MinC e o Ministério da 

Educação para a exibição na grade de programação da TV Escola de programas educativos 

que contemplem questões relativas ao patrimônio; o acordo entre o MinC e a Fundação 

Ricardo do Espírito Santo Silva de Portugal para a capacitação de mestres artífices brasileiros 

em restauro e conservação de bens históricos; entre outros. 

O mecanismo de controle englobou controle interno; auditoria interna; accountability 

e transparência. Ou seja, o MinC, a UCG, o IPHAN e os Municípios tiveram que estabelecer 

controles e estímulo à transparência e à accountability, que envolvem entre outras coisas, a 

prestação de contas das ações e a responsabilização pelos atos praticados. 

Nesse sentido, o Monumenta sempre esteve sujeito ao controle interno da Assessoria 

Especial de Controle Interno do MinC, às auditorias da Controladoria Geral da União, do 

Tribunal de Contas da União e do Ministério Público. Além disso era controlado por missões 

do BID, pela Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico – SPI e Secretaria de 

Assuntos Internacionais - SEAIN, ambas do Ministério do Planejamento, assim como pela 

Agência Brasileira de Cooperação – ABC do Ministério das Relações Exteriores. Cabe 

ressaltar, ademais, que o Monumenta implementou um Sistema de Gerenciamento do 

Programa – SGP, que possibilitou o monitoramento sistemático e o controle eficiente das 

informações de ordem administrativa, econômica e financeira do Programa, em linha com as 

melhores práticas de transparência e à accountability. O Sistema incorporava funcionalidades 

para atendimento das demandas das unidades técnicas da UCG, das UEP´s, bem como do 

MinC, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, da UNESCO e do 

BID. 
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Todas essas medidas de governança pública adotadas pelo Minc, pelo IPHAN e, 

sobretudo, pelos municípios participantes do Programa Monumenta, contribuíram para o 

estabelecimento de instrumentos favoráveis à evolução de suas capacidades institucionais. 

Os investimentos previstos para a realização desse conjunto de atividades perfizeram 

um total de US$ 111.665.000,00, que somados aos US$ 13.335.000,00 definidos como custos 

financeiros, totalizaram US$ 125.000.000,00 a serem investidos em cinco anos, a partir da 

assinatura do Contrato de Empréstimo n° 1.200/OC-BR, de dezembro de 1999, entre a 

República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, prorrogáveis 

por mais cinco. Desse total, US$ 62.500.000,00 foram provenientes do empréstimo obtido 

junto ao BID, e US$ 62.500.000,00 de contribuição local, assim distribuída: US$ 

30.000.000,00, provenientes do Orçamento da União; US$ 20.000.000,00, provenientes de 

contrapartida de Municípios e/ou Estados que participaram do Programa e os restantes US$ 

12.500.000,00 provenientes da participação de entes privados no Programa (BRASIL, 1999). 

Em linha com o cenário de geração de maior valor público associado a melhor 

utilização de recursos para tal, o Programa Monumenta, baseado no mecanismo de 

sustentabilidade e de estabelecimento de âncoras para o desenvolvimento econômico, 

possibilitava a manutenção permanente das condições originais dos bens restaurados, sem 

novos aportes de recursos públicos, e a dinamização econômica local a partir de projetos de 

preservação de sítios históricos. 

Com isso, a preservação sustentável do patrimônio histórico urbano brasileiro 

configura-se como extremamente relevante, pois este modelo possibilita romper com o 

processo circular negativo para o país de manutenção exclusiva. 

O Programa Monumenta gerou toda uma conjuntura estrutural metodológica e 

operacional capaz de ser replicada aos diversos executores na área do Patrimônio Histórico 

Urbano Nacional, como, por exemplo, o Programa de Revitalização de Sítios Históricos - 

PRSH, da Caixa Econômica Federal, que segue, na íntegra, todos os preceitos do Monumenta, 

já em operação e com benefícios sendo gerados ao país e à população brasileira. Nota-se que 

as tratativas para a criação desse Programa pela Caixa foram feitas pela Unidade Central de 

Gerenciamento (UCG) do Programa Monumenta, ocasião em que foram repassados modelos 

de instrumentos como o Regulamento Operativo e rotinas já implementadas na UCG e nas 

Unidades Executoras do Programa (UEP’s). Outro exemplo é o Projeto de ação conjunta com 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o cofinanciamento 

de empreendimentos comerciais nas áreas do Monumenta. Em outras palavras, a estratégia 
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usada para desenvolver e o modo de operação desse Programa foi internalizada junto ao 

Ministério da Cultura e ao IPHAN e pode ser utilizada a qualquer tempo para recuperar sítios 

históricos nele não incluídos, independente da participação de um financiador externo, como 

o BID. 

Em 2003, com a posse do novo Governo Federal, o Monumenta ganha uma 

perspectiva diferente, aproximando-se dos programas nacionais de desenvolvimento para 

estimular a contrapartida de estados e municípios e aumentar sua sustentabilidade e 

capacidade de replicação. Como já dito, também em 2003, o Programa deixa de se chamar 

Monumenta/BID para ser, apenas, Monumenta. Nesse momento também se tenta reaproximar 

o Programa ao IPHAN, que é incorporado de forma mais efetiva à Unidade Central de 

Gerenciamento, que assume as funções de coordenação técnica do Programa. 

Nesse contexto, o ano de 2005 representou um marco histórico, pois marcou o fim do 

Programa Monumenta no âmbito de sua execução em parceria com o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento. Ou seja, marcou o fim do Contrato de Empréstimo de n° 1.200 OB/BR. 

Mas, ao mesmo tempo, assinalou a “virada” institucional da política de promoção da 

preservação do patrimônio histórico urbano brasileiro de forma sustentável e que funcione 

como âncora de desenvolvimento econômico, pois o Programa alcançou um novo patamar, ao 

ter passado a lidar com a promoção de ações de preservação sustentada. Isso foi possível com 

a criação de fundos municipais de preservação em todos os vinte e seis municípios 

participantes do Programa e com o pioneirismo em proporcionar linhas de financiamento a 

custos baixos e longos prazos para moradores de baixa renda, proprietários de bens históricos, 

com flexibilização de garantias e análises de risco.  

Em 2006, o Coordenador Nacional do Monumenta é nomeado presidente do IPHAN e 

a estrutura administrativa do Programa se incorpora ao Instituto, o que marca ainda mais a 

aproximação das duas esferas do Governo Federal. A partir deste ano, com a proximidade do 

fim do Programa, adiado mais uma vez para 2010, reforçaram-se as discussões e as estratégias 

sobre a internalização definitiva dos aportes conceituais e gerenciais trazidos por ele à 

estrutura permanente do governo e a possibilidade de se garantir a continuidade de práticas 

bem sucedidas de gestão, hoje encontráveis em diversos dos núcleos atendidos pelo 

Monumenta (CASTRIOTA et al, 2011). 

Em 2010, o Programa Monumenta chega ao seu fim com impactos positivos 

relacionados à valorização do patrimônio e no seu reconhecimento pela população. A 

recuperação de imóveis gerou valorização imobiliária e demanda por novos usos. O Programa 
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representou um avanço no tratamento do patrimônio cultural brasileiro pela articulação das 

ações de preservação, desenvolvimento local e integração governamental e setorial. Sua 

atuação se destacou principalmente em três frentes: na dinamização econômica, institucional e 

cultural, nas qualificações urbanísticas integradas e na recuperação de imóveis privados (BID, 

2010). 

Abaixo ilustramos alguns resultados específicos alcançados por municípios 

participantes do Programa, assim como outros mais gerais, em linha com o Relatório de 

Término do Projeto (BID, 2010): 

• Em Cachoeira (BA) e Laranjeiras (SE) foram instalados campos universitários 

federais - a Universidade Federal do Recôncavo Baiano e Universidade Federal 

de Sergipe – em locais que se encontravam em estado de arruinamento. A 

implantação das Universidades teve como objetivo dar novo significado a um 

importante conjunto histórico dessas cidades e, ainda, atender a uma carência 

do ensino superior na região. Ações como estas representam o poder de 

articulação da Coordenação Nacional do Programa, conseguindo mobilizar os 

Municípios, os Estados, as Universidades e o Ministério da Educação, 

proporcionando uma nova dinâmica econômica com uma proposta de 

desenvolvimento de caráter sustentável; 

• No centro de Ouro Preto (MG), o Programa criou um parque urbano com a 

requalificação de uma importante área verde localizada bem no centro da 

cidade. A intervenção no Vale dos Contos e no Horto Botânico modifica 

completamente a interação da população e dos visitantes com o sítio histórico, 

propiciando uma nova fruição da paisagem local; 

• Em Corumbá (MS) e São Francisco do Sul (SC), as intervenções de 

requalificação das orlas do rio Paraguai e da Baia da Babitonga promoveram 

melhoras significativas nesses espaços públicos que permitiram aos moradores 

restabelecer (resgatar) o uso qualificado dessas áreas e a relação com o rio e o 

mar; 

• A recuperação dos imóveis privados tem reforçado a importância da moradia 

como eixo estrutural das estratégias de recuperação dos centros históricos, 

reduzindo a subutilização e a degradação dos imóveis. A melhora da qualidade 

de vida dos moradores é sensível nas mais de 260 recuperações que já foram 

financiadas pelo Monumenta. A busca por esse crédito com condições 
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especiais e adequadas às realidades locais das cidades históricas demonstra a 

enorme demanda que ainda precisa ser atendida. Foram lançados quase 60 

editais em 25 cidades que somaram mais de 1200 propostas no valor de R$ 63 

milhões de reais; 

• Em Natividade (TO), detentora de um conjunto arquitetônico que se destaca 

pela simplicidade, a ação teve um impacto muito positivo no sítio histórico e 

na vida dos moradores. Foram recuperados 58 imóveis, o que corresponde a 

75% da área protegida, sendo quase todos para famílias com renda de até três 

salários mínimos; 

• Em relação à melhoria da gestão do Patrimônio Histórico, estabelecendo as 

prioridades de preservação/conservação pelo IPHAN, o Programa Monumenta 

atua hoje em 26 cidades de forma integrada e em 54 com o apoio direto a 

projetos de capacitação e promoção, num universo de 91 cidades com 112 

sítios históricos ou conjuntos urbanos que possuem bens protegidos, no âmbito 

federal; 

• Em relação ao incremento do conhecimento e apreciação da população 

brasileira sobre seu patrimônio, uma pesquisa nacional de conhecimento, 

realizada antes do último desembolso, apontou acréscimo do percentual de 

conhecimento da população do país para 35%; 

• Em relação à preservação de 26 sítios históricos e culturais urbanos 

prioritários, continuamente, sem a necessidade de aporte de recursos do 

Governo federal, a situação em 2010 aponta para 25 municípios com Fundos 

de Preservação estabelecidos, dos quais 21 possuem recursos financeiros em 

conta para o exercício da supracitada sustentabilidade; 

• Em relação à capacitação institucional do IPHAN, houve fortalecimento da 

capacidade de investimento do órgão, conferindo-lhe nova identidade. A 

aproximação do IPHAN em relação a outros ministérios e órgãos da 

administração também foi apontada como um importante resultado alcançado. 

Outros aspectos também merecem destaque, como o redimensionando do 

IPHAN no arranjo federativo, a noção de sustentabilidade assim como a 

valorização da racionalidade do planejamento da ação governamental; 

• Em relação a resultados mais genéricos e mensurados de forma intangível, o 

Monumenta proporcionou projetos de financiamento de imóveis de 
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propriedade privada. Tratou-se de uma experiência única e inovadora no 

contexto dos projetos do BID para a América Latina. Os melhores resultados 

nas cidades relacionados a essa ação, foram observados em Cachoeira, na 

Bahia e em Recife em Pernambuco. Outro resultado de destaque foi o acesso 

dos moradores de baixa renda aos recursos de financiamento da Caixa 

Econômica Federal para restauro e preservação. Esse instrumento tornou-se 

referência para o BID. Outro impacto positivo do Programa foi o estímulo à 

descentralização, o foco nos municípios e o pacto entre os atores. O programa 

incentivou os municípios a se estruturarem. Para o BID, “a relação do IPHAN 

com os Estados e municípios foi reconfigurada”, com relação aos municípios 

“a postura do IPHAN passou a ser mais negociadora que nunca”. O 

estabelecimento de parcerias agora é pressuposto para o desenho de novos 

projetos. Aponta-se ainda a intensificação do compartilhamento com os 

municípios das atividades de preservação patrimonial, o desenvolvimento de 

arranjos e instrumentos a exemplo dos acordos, contratos de repasse e 

estruturas de coordenação local. 

Ainda no âmbito dos resultados alcançados, o Relatório de Término do Projeto (BID, 

2010) apresenta algumas externalidades, conforme podemos observar na figura 2.5.1 a seguir. 

 

 
Figura 2.5.1 – Externalidades alcançadas pelo Programa Monumenta 

Fonte: BID 2010: 10 



51 

 

 

 

O Governo Federal, como forma de dar continuidade a todo esse processo, criou o 

PAC17 Cidades Históricas mediante de uma articulação bem sucedida com o IPHAN. O 

programa, lançado em outubro de 2009, pretende aprofundar e aprimorar a experiência do 

Programa Monumenta. O PAC Cidades Históricas caracteriza-se como uma ação transversal, 

que envolve os Ministérios das Cidades, Educação e Turismo, além de instituições como 

BNDES, CEF e Eletrobrás, e busca a efetiva participação de todos os municípios históricos 

brasileiros, envolvendo tanto o poder público como a sociedade civil. 

Por fim, avalia-se que o Monumenta não tenha sido um mero programa que recuperou 

áreas em cidades históricas tombadas em nível federal. A sua formulação e revisões revelam 

intenções de criar condições para o aprimoramento da política do patrimônio cultural como 

um todo. E, nessa linha, pode ser considerada uma experiência de sucesso (GIANNECCHINI, 

2015). 

Entretanto, o Programa Monumenta não se constituiu apenas de sucesso. Também 

houve fracassos. As cidades de Antonio Prado (RS), Carapicuíba (SP), João Pessoa (PB) e 

São Luis (MA), por exemplo, não conseguiram suprir com as demandas necessárias para a 

garantia da implementação do modelo de sustentabilidade através de fundos municipais de 

preservação e tiveram, portanto, seus projetos excluídos da lista de prioridades de 

conservação do Ministério da Cultura e, consequentemente, do escopo do Programa. A 

sustentabilidade enfatiza a necessidade de um enfoque integrado em relação à preservação. 

Esta deve incluir, além dos investimentos em preservação e reabilitação de Monumentos 

Nacionais, os investimentos complementares para melhorar o seu entorno e assegurar seu uso 

sustentável, quais sejam as reparações de infraestrutura, dos espaços públicos e o apoio aos 

investimentos privados de preservação. É necessário que os projetos contemplem análise de 

viabilidade econômica, institucional, financeira e de impacto social e ambiental. 

Considerando tais pré-requisitos, essas cidades fracassaram durante a trajetória do Programa e 

ficaram pelo caminho, à margem do modelo “Monumenta”. 

Mesmo com casos de fracasso, como descritos no parágrafo anterior, podemos 

referendar o sucesso do modelo implementado pelo Programa Monumenta, através de outros 

relevantes exemplos de revitalização de áreas estagnadas que serviram de inspiração ao 

Programa brasileiro: um centro histórico e uma zona portuária, que se configuraram como 

modelos de sucesso no mundo. O primeiro deles refere-se ao processo de revitalização do 

                                                           
17 Programa de Aceleração do Crescimento. 
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Centro Histórico de Quito, no Equador, e o segundo refere-se à revitalização da zona 

portuária de Barcelona, na Espanha, por conta dos Jogos Olímpicos de 1992. 

A área histórica de Quito começou a sofrer um processo de degradação social e 

econômica a partir de meados do século XX, agravado pelo terremoto de 1987. Mas foi após 

o reconhecimento do centro histórico como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) que se começou a 

tomar consciência da necessidade de romper o ciclo de degradação e abandono, além da perda 

constante de parte do patrimônio cultural edificado existente. Em 1994, foi aprovado o projeto 

de preservação e a reabilitação da área por meio da reativação de sua funcionalidade, 

financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A intenção do empréstimo 

era possibilitar a recuperação do centro histórico, com a finalidade de aproveitá-lo para 

atividades turísticas de nível internacional, revitalizando atividades comerciais e de serviços 

tradicionais que contribuiriam para facilitar o acesso aos bens e serviços oferecidos no local. 

Após a revitalização do centro histórico, as condições de mobilidade, segurança e higiene 

melhoraram substancialmente graças à recuperação física dos espaços públicos, parques, 

praças e monumentos e, simultaneamente ao processo de realocação dos comerciantes 

informais, provocaram uma transformação radical na percepção e na vivência do local. Tais 

benefícios traduziram-se em revalorização da propriedade, incremento da oferta de serviços 

culturais e complementares e criação da capacidade institucional necessária para gerir e 

executar todas as intervenções propostas. 

O projeto de revitalização de Barcelona foi iniciado por volta de 1989, ano em que se 

iniciou um ambicioso projeto de recuperação urbana e de valorização turística da zona 

portuária, em virtude de a cidade ter sido escolhida para sediar as Olimpíadas de 1992. O 

projeto focou na despoluição das águas, na reconstrução da zona portuária e no processo de 

revitalização dos antigos patrimônios da cidade, no intuito de atrair visitantes, transformando-

a em uma das grandes metrópoles turísticas da Europa Ocidental. Para ilustrar as prioridades 

propostas pelo projeto, apenas um terço dos recursos foram gastos com a construção de 

instalações esportivas, e os demais dois terços foram investidos em melhorias urbanas, com 

foco no desenvolvimento da hotelaria e do turismo na região. Um fator importante de sucesso 

no projeto foi o estabelecimento de um modelo de organização e gestão com objetivo de, além 

das questões esportivas relacionadas à Olimpíada, proporcionar uma ampla transformação 

urbana na cidade, que pudesse melhorar a qualidade de vida da população. Dessa forma, em 

uma ação conjunta entre o governo municipal, o governo nacional, o governo autônomo da 
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Catalunha e os comitês olímpicos, foram criados núcleos administrativos com pessoas 

desvinculadas da administração pública da cidade. Foram realizadas grandes parcerias 

público-privadas e foi feita uma divisão essencial entre a gestão dos investimentos e da 

organização dos jogos. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Tomando como base a taxonomia proposta por Vergara (2009), este trabalho seguiu 

uma metodologia de pesquisa qualitativa, segundo dois critérios básicos relacionados aos fins 

e aos meios. 

 

3.1. Apresentação e Descrição do Método 

 

a) Quanto aos fins: 

a.1) pesquisa explicativa: considerando que este estudo teve como objetivo identificar 

os desafios que influenciam a implementação de projetos brasileiros de governo, baseados nas 

especificidades dos 26 projetos municipais contidos no universo do Programa Monumenta, e 

o que pode ser feito para que essa etapa de política pública alcance maior sucesso, esse 

trabalho pressupôs a pesquisa explicativa baseada na investigação descritiva e no referencial 

teórico deste estudo como método mais adequado. Tal método pretendeu estratificar da 

literatura prescritiva tradicional os principais mecanismos de gestão de projetos públicos, com 

foco na etapa de implementação, evidenciando quais desses mecanismos são eficazmente 

aplicáveis pelos gestores públicos nos supracitados projetos de governo e descrever quais 

fatores contribuem, e de que forma, para a ocorrência de maior ou menor êxito em relação à 

implementação dos mesmos. 

 

b) Quanto aos meios de investigação: 

b.1) pesquisa bibliográfica: considerando que existe necessidade de realização de um 

estudo sistematizado do conteúdo de publicações de materiais diversos contidos em livros, 

artigos específicos e disponibilizados na internet, a pesquisa bibliográfica em aderência aos 

fatos elencados nessa pesquisa subsidiou a identificação de desafios e lições aprendidas 

relacionados a implementação de projetos de governo. Foi possível, também, através desse 
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método, identificar as especificidades das organizações públicas e, com tudo isso, compor o 

referencial teórico com vistas a contextualização e a consistência da presente investigação. 

b.2) pesquisa de campo: este meio de investigação configurou-se como oportuno, pois 

a investigação foi baseada em entrevistas junto a atores que dispõe de conhecimento, 

experiência e elementos relevantes sobre o tema dessa pesquisa. As entrevistas foram feitas 

com servidores públicos que atuam nas diversas esferas da administração pública, como, por 

exemplo, o Ministério da Cultura (MinC), com integrantes do Programa Monumenta e com 

especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). O roteiro das entrevistas 

(Apêndice A) foi organizado em três partes: 1º Dados pessoais; 2º Dados profissionais; e 3º 

Perguntas. Conforme acordado com os entrevistados, foram atribuídas letras a eles, conforme 

podemos verificar nas transcrições das entrevistas (Apêndice B), com o objetivo de preservar 

o sigilo das suas identidades. Após a realização das entrevistas as mesmas foram analisadas 

individualmente e tiveram os pontos mais significativos compilados por tema (Item 4.1) e 

transcritas na íntegra (Apêndice B).   

b.3) estudo de caso: focado no Programa Monumenta, de preservação sustentável do 

patrimônio histórico brasileiro, sob a responsabilidade do Ministério da Cultura (MinC) e do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e financiado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

 

3.2. Universo e População Amostral 

 

 Dentro do universo da pesquisa de campo, foi escolhida uma amostra de atores que 

foram entrevistados. Pretendeu-se obter respostas de representantes do Ministério da Cultura 

(MinC), do Programa Monumenta, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de 

especialistas em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG´s). 

Considerando que o objetivo principal dessa dissertação é identificar os desafios que 

influenciam o sucesso da implementação de projetos brasileiros de governo a partir da 

experiência do Projeto Monumenta, a supracitada amostra de atores para participar da 

pesquisa de campo foi selecionada a partir dos seguintes critérios: 
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(i) Representantes do MinC => atores pertencentes ao quadro de servidores públicos de 

carreira pertencentes ao órgão da administração pública federal direta responsável pela 

criação e desenvolvimento do Programa Monumenta; 

(ii)  Representantes do Programa Monumenta => atores pertencentes ao quadro de 

servidores públicos de carreira de diversos órgãos da administração pública ou 

contratados pela UNESCO, alocados ao Programa em função do notório saber 

relacionado aos temas correlatos ao Monumenta, que viveram o dia-a-dia da 

concepção, planejamento, implementação e avaliação da principal referência dessa 

dissertação; 

(iii)  Representantes da UNESCO => atores com vasto e insubstituível conhecimento sobre 

o tema cerne do Programa Monumenta, assim como detentores da responsabilidade 

sobre a contratação dos consultores especialistas que participaram da gestão do 

referido Programa; 

(iv) Representantes do BID => atores com vasto e insubstituível conhecimento sobre 

projetos de governo de uma forma geral e, especificamente, do Programa Monumenta, 

o qual foi financiado por esta instituição de fomento na maior parte do período de sua 

execução; 

(v) Especialistas em políticas públicas e gestão governamental => atores pertencentes a 

uma carreira com lotação no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e 

exercício descentralizado em toda a administração direta e em seus escalões 

superiores, com atribuições de exercício de atividades de gestão governamental nos 

aspectos relativos à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, 

através de direção e assessoramento de projetos de governo em graus variados de 

complexidade, responsabilidade e autonomia. Atribuições estas que conferem aos seus 

integrantes, experiência relevante sobre uma importante base de dados acerca dos 

projetos brasileiros de governo, incluindo o Programa Monumenta que teve em sua 

equipe de gestores, dois desses atores. 

Esses atores especialistas relacionados ao tema dessa dissertação consultados foram 

rigorosamente escolhidos em função de seu destaque nos quadros das organizações 

governamentais que atuam ou em organizações relacionadas. 

A seleção do Programa Monumenta como referência e dos entrevistados relacionados 

ao objeto do presente estudo levou em conta o critério de acessibilidade. Segundo Vergara 

(2009:47), a seleção por acessibilidade “longe de qualquer procedimento estatístico, seleciona 



56 

 

 

 

os elementos pela facilidade de acesso a eles”. Em outras palavras, existem dois tipos de 

amostra: probabilística, baseada em procedimentos estatísticos, e não probabilística. Nessa 

linha, para esta pesquisa, a seleção da amostra se deu de forma não probabilística e por 

conveniência e acessibilidade do pesquisador aos objetos da pesquisa. Pretendeu-se aplicar o 

método semiestruturado de entrevistas com elaboração prévia de algumas perguntas e abertura 

para outras questões advindas de uma conversação sobre o tema. 

 

3.3. Limitações do Método Selecionado 

 

Com relação às possíveis limitações do estudo ou dos resultados alcançados, a 

presente pesquisa concentrou-se na fase de implementação dos projetos brasileiros de governo 

e seus reflexos nas demais etapas de execução. Esta limitação pode ter implicado na não 

identificação de problemas relacionados a outras etapas, como, por exemplo, na etapa de 

planejamento e na etapa de suporte pós-implementação.  

Para efeito das limitações do método, o estudo de caso, caracterizado pelas 

especificidades de uma única experiência, pode ter levado a um enviesamento dos resultados 

da pesquisa. Em relação a este problema, pretendeu-se que as entrevistas com atores-chave 

proporcionassem a ampliação do horizonte e, consequentemente, possibilitassem a obtenção 

de elementos relevantes para compor a descrição, a explicação e o desdobramento ao 

conteúdo do trabalho com vistas ao enriquecimento da argumentação e uma melhor 

sustentação às conclusões. 

 

4. ANÁLISE E IMPLICAÇÕES 

 

Com o objetivo de analisar os desafios para o sucesso na implementação de projetos 

de governo com foco na experiência do Programa Monumenta, o presente estudo permitiu 

identificar, até o momento, uma ampla base de dados, a partir da literatura existente, sobre 

projetos, gerenciamento de projetos e gestão pública. Trouxe também a experiência em si do 

Programa Monumenta, além da contextualização do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) em relação ao seu papel nos projetos de governo. 

Nesse momento, torna-se preponderante incorporar dois importantes passos a essa 

dissertação: (i) os resultados da pesquisa de campo baseada nas entrevistas que coletaram a 

experiência, as ideias e sugestões dos atores-chave selecionados. Tal material será usado para 
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a obtenção de elementos relevantes para descrever, explicar e dar desdobramento ao conteúdo 

do trabalho e contribuir com a argumentação, possibilitando uma sustentação as conclusões; e 

(ii) análise da capacidade institucional dos municípios participantes do Programa Monumenta 

sob a ótica da responsabilidade administrativa, do aprimoramento da gestão dos municípios, 

bem como do aperfeiçoamento das decisões dos gestores públicos quanto à alocação dos 

recursos, como fatores-chave para o alcance do sucesso das implementações de projetos de 

governo. 

 

4.1. Análise da Pesquisa de Campo 

 

A pesquisa de campo foi realizada com representantes do Ministério da Cultura 

(MinC) que estiveram diretamente relacionados com a execução do Programa Monumenta; 

com servidores públicos de carreira e consultores especialistas contratados pela UNESCO que 

participaram da gestão e execução do Programa Monumenta; com  uma representante da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que 

participou ativamente do Programa Monumenta; de um especialista do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) com notório saber sobre as práticas do Banco e sobre o Programa 

Monumenta; e especialistas em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG´s) que 

participaram do Programa Monumenta e com notório saber sobre projetos brasileiros de 

governo, entre os dias 16 de maio e 29 de julho de 2016. 

No que se refere ao perfil dos dez entrevistados ficou constatado, com base nas 

entrevistas, que dois possuem, pelo menos, doutorado, quatro possuem, pelo menos, mestrado 

e outros quatro, pelo menos, pós graduação lato sensu. Em relação à experiência em gestão 

pública, três possuem mais que vinte e cinco anos, seis mais que quinze anos e um mais que 

cinco anos. Isso demonstra a experiência dos atores-chave selecionados para participarem 

dessa pesquisa de campo, assim como o grande potencial dos mesmos para enriquecer essa 

dissertação através de suas participações. 

As transcrições integrais das entrevistas encontram-se no Apêndice B dessa 

dissertação. 

Após a análise individualizada de cada resposta dos entrevistados, foi feita uma 

compilação dos pontos mais significativos de cada tema da pesquisa de campo que foi 

dividida em resumo, justificativas e sugestões, conforme podemos verificar a seguir. 
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4.1.1. Capacidade institucional dos municípios para implementarem projetos de governo 

 

A unanimidade das opiniões dos entrevistados foi o ponto de destaque em relação a 

esse tema. Todos eles concordam que a maior parte dos municípios não estão preparados para 

implementarem projetos de governo que tenham a complexidade de um Programa 

intergovenamental, em que há envolvimento técnico e financeiro de dois ou mais entes 

governamentais, além de um organismo multilateral de fomento, como, por exemplo, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento. 

Os motivos apontados pelos entrevistados para justificar seus pontos de vista variaram, 

mas, em geral, permearam questões como estrutura administrativa; má distribuição de 

recursos; capacidade de investimento financeiro; dimensões organizacional, estrutural e 

cultural; vontade política; grande estrutura burocrática dos municípios; apoio político; e 

significativa distância dos grandes centros urbanos. 

Muitos entrevistados deram sugestões para mitigar ou eliminar tal quadro de 

incapacidade institucional dos municípios, como, financiamento de capacitações; 

fortalecimentos organizacionais; ações preparatórias de custeio, que possibilitem equalização 

dos profissionais; formação de consórcios intermunicipais de desenvolvimento; formulação e 

implementação de programas majoritários de fortalecimento institucional dos municípios, 

como, por exemplo, o “Programa de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios 

Brasileiros”, instituído recentemente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID; 

intersetorialidade de ações; coparticipação das outras esferas de governo, seja do nível 

estadual ou do federal; e coordenação inter e intragovernamental. 

Considerando que cidades como Antonio Prado (RS), Carapicuíba (SP), João Pessoa 

(PB) e São Luis (MA), entre outras, não conseguiram suprir com as demandas necessárias 

para a garantia da implementação do modelo requerido pelo Programa Monumenta, em 

função do estado de incapacidade institucional vivido por elas na época, inclusive, para firmar 

acordos de cooperação técnica que mitigassem ou eliminassem tais debilidades, as sugestões 

do parágrafo anterior confirmam a importância dessas alternativas como fatores críticos de 

sucesso em projetos de governo. As supracitadas cidades tiveram seus projetos excluídos da 

lista de prioridades de conservação do Ministério da Cultura e, consequentemente, do escopo 

do Programa Monumenta. Na época, a coparticipação da esfera estadual de governo era uma 

alternativa de solução as respectivas administrações municipais para solucionarem seus 

“gaps”, mas que, por descoordenação intergovernamental, não ocorreu. 
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4.1.2. Principais debilidades dos municípios para implementarem projetos de governo 

 

Os fatores mais citados pelos entrevistados como debilidades dos municípios para 

implementarem projetos de governo foram a descontinuidade administrativa; ausência de 

estrutura gerencial; incapacidade financeira; incapacidade institucional; falta de recursos 

humanos habilitados para elaborar, executar, monitorar e avaliar os projetos; ausência de setor 

específico para captação de recursos e gestão de parcerias nos municípios; pouca agilidade, 

como um dos reflexos do excesso formalidades burocráticas; utilização irracional de recursos; 

dificuldades ou impossibilidade de captação de apoios ou patrocínios; interesses políticos 

pessoais e de determinados municípios em detrimento do interesse maior de uma região; 

deficiência no monitoramento; e a incapacidade política que possibilite a interação com os 

demais atores envolvidos, que consiga oferecer transparência as suas ações e que consiga 

inserir a sociedade civil no processo de implementação das políticas públicas. 

Importantes sugestões foram dadas para evoluirmos em relação ao contexto atual, 

como, a necessidade de compartilhamento de ações; maior participação social; coordenação 

intergovernamental com apoio institucional e alocação de equipes mistas nos projetos de 

governo, integradas por servidores do próprio município e de outros pertencentes a outras 

esferas do governo, seja estadual ou federal; melhor distribuição de recursos; acordos de 

cooperação técnica; e capacitação técnica. 

 

4.1.3. Capacidade financeira dos municípios como condição para implementarem 

projetos de governo 

 

Outro tema a conseguir unanimidade em relação as opiniões dos entrevistados: todos 

concordam que a disponibilização orçamentária de recursos financeiros é condição necessária, 

mas não suficiente, para o sucesso da implementação de projetos de governo. 

Quase todos os entrevistados citaram outras condições necessárias que vão além da 

capacidade financeira para a obtenção de sucesso nas implementações de projetos de governo. 

Entre elas, a capacidade institucional; a integração intra e intergovernamental; a continuidade 

administrativa; o apoio político; a capacidade técnica dos envolvidos; a clareza na concepção 

de objetivos; a participação da sociedade; o controle; e a transparência. 

Em relação ao fator de disponibilidade financeira especificamente, as sugestões 

canalizam na direção da importância de acordos de cooperação e de uma melhor distribuição 
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dos recursos. Um exemplo que foi dado reflete muito bem a relevância desta sugestão: o 

Ministério da Cultura (MinC), dispõe de apenas 0,04% do orçamento federal (BRASIL, 

2003), mesmo sendo uma pasta que responde por um conjunto relevante de atividades 

produtivas do PIB nacional. 

A sugestão para uma melhor distribuição de recursos, a margem de sua relevância, não 

chega a ser novidade, pois refere-se a um tema recorrente tanto no universo acadêmico, 

quanto no universo administrativo. O exemplo prático dado por um dos entrevistados e citado 

no parágrafo anterior foi interpretado como valioso nesse estudo, mas no âmbito de uma 

dissertação, é considerado como uma fonte secundária. Nesse sentido, após a realização de 

uma pesquisa, verificou-se que o mesmo exemplo, nos mesmos termos, foi usado pelo então 

Ministro da Cultura, Exm.º Sr. Gilberto Gil, em seu pronunciamento na Comissão de 

Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados no dia 14 de maio de 200318. 

 

4.1.4. Principais desafios para que a implementação de projetos de governo alcancem 

sucesso 

 

A maioria dos entrevistados entende que os principais desafios para que a 

implementação de projetos de governo alcance sucesso circulam em torno de uma melhor 

capacitação institucional dos municípios brasileiros, uma melhor distribuição de recursos 

financeiros e uma melhor integração intergovernamental. 

Todavia, outros desafios também foram citados, como, a boa gestão que conte com 

apoio e respaldo de todas as partes envolvidas, inclusive da sociedade; articulação de 

interesses divergentes; projetos com gestão de riscos e planos de contingências; existência de 

controle e monitoramento contínuos; acordos de cooperação técnica; bom ambiente político; 

continuidade administrativa; definição clara das regras, metas e objetivos; e maior 

participação social. 

Uma importante sugestão capturada pelas entrevistas foi a de Programas que 

fortaleçam a capacidade institucional dos municípios. Dois exemplos dados ilustram esta 

sugestão: (i) O Projeto Brasil Municípios instituído por acordo de cooperação técnica 

celebrado entre o Brasil e a União Europeia no dia 12 de fevereiro de 2007 e que visa 

desenvolver as capacidades das administrações municipais para as ações de planejamento, 

                                                           
18  Tal pronunciamento encontra-se disponível em: <http://www.cultura.gov.br/discursos/-/asset_publisher/ 
DmSRak0YtQfY/content/pro-nunciamento-do-ministro-gilberto-gil-na-comissao-de-educacao-cultura-e-despor-
to-da-ca-mara-dos-deputados-35546/10883>, cujo acesso deu-se em: 27 set. 2016. 
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gestão, avaliação e monitoramento de políticas públicas e de programas e projetos 

governamentais. O projeto é de 15 milhões de euros a ser financiado pela União Europeia. A 

função de organismo executor do projeto está a cargo do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), cabendo à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento atuar 

na direção estratégica do projeto. O Brasil Municípios concede prioridade a municípios 

localizados nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, previamente selecionados segundo 

critérios socioeconômicos, inter-relações geográficas e com base na participação em 

programas como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o PROCIDADES 

(BRASIL, 2009); e (ii) O Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos 

Municípios Brasileiros instituído em 18 de maio de 2001 através do contrato de empréstimo 

1194/OC-BR firmado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Este 

programa tem o objetivo de contribuir com a modernização da gestão administrativa, fiscal, 

financeira e patrimonial dos municípios brasileiros, tornando mais efetivo o sistema fiscal 

vigente, em cumprimento às normas constitucionais e legais brasileiras, reduzindo, assim, a 

dependência de transferências e aumentando sua autonomia, além de garantir que as receitas 

adicionais geradas sejam geridas de forma eficiente. Atualmente encontra-se em sua terceira 

etapa (PNAFM III), que contará com mais uma operação de crédito no valor de US$ 150 

milhões. Este montante de recursos estará alocado para atendimento a todos municípios 

interessados em aderir ao PNAFM III e sua distribuição atenderá ao critério estabelecido por 

faixa populacional dos municípios. A Caixa Econômica Federal é o agente financeiro e co-

executora do Programa (BRASIL, 2014). 

 

4.1.5. Importância de aspectos organizacionais para o bom andamento dos projetos de 

governo 

 

Em relação a esse tema, nem todos os entrevistados sentiram-se aptos a responder, 

mas daqueles que o fizeram, 90% acreditam que as principais lideranças de setores e da alta 

administração da organização governamental conhecem o assunto e sabem da sua importância 

para o sucesso de projetos, mas, na maioria dos casos, tais atores não apoiam decisivamente 

sua implementação e aperfeiçoamento. 

Tal linha de raciocínio é justificada pela falta de recursos financeiros; falta de vontade 

política; assimetria com que os principais agentes e atores exercem esses processos, ações e 
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projetos; e pelo fato de não haver um modelo difundido de melhor estrutura organizacional 

para implementação de projetos. 

As sugestões em relação a esse tema foram escassas, mas dois dos entrevistados 

lembraram da alternativa da instalação de escritórios de gerenciamento de projetos, comitês e 

estruturas matriciais através de terceirização, via processo licitatório em que consórcios com 

“know-how” sobre o assunto fiquem responsáveis por tais ações, desde que obrigados a 

internalizarem conhecimentos. 

 

4.1.6. Importância da capacitação técnica para o bom andamento dos projetos de 

governo 

 

Outro tema a obter unanimidade em relação às opiniões dos entrevistados: todos 

concordam que a capacitação técnica é um fator preponderante de sucesso em qualquer campo 

de atuação das áreas pública ou privada. 

Independentemente da questão relacionada diretamente ao gerenciamento de projetos, 

os entrevistados acreditam ser imprescindível a qualificação profissional técnico-científica 

dos funcionários públicos como fim para um atendimento de excelência aos cidadãos. 

As sugestões variaram entre a necessidade de implementação de programas de 

gerenciamento de projetos de governo, como, por exemplo, o Programa de Gerenciamento de 

Projetos do Governo do Estado do Espírito Santo – Pró-Gestão e outras ações correlatas à 

capacitação técnica de recursos humanos, como treinamento massivo de multiplicadores em 

gerenciamento de projetos a partir de uma ação federal, para que estes se transformem em 

agentes disseminadores dos conceitos aprendidos nos municípios. 

O Programa de Gerenciamento de Projetos do Governo do Estado do Espírito Santo – 

Pró-Gestão citado no parágrafo anterior refere-se a um Programa estadual de gerenciamento 

intensivo composto por uma carteira de 24 projetos estruturantes concebidos para viabilizar o 

alcance da visão de futuro preconizada pelo estado do Espírito Santo, denominada “ES 2025”. 

Após uma fase de construção desse plano de desenvolvimento de longo prazo, o “ES 2025”, o 

Governo do Estado implantou, no início do ano de 2007, o referido Pró Gestão. Em sua 

carteira de projetos estruturantes serão aplicados cerca de 60% dos investimentos com 

recursos próprios do Governo do Estado do Espírito Santo (ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, 2007). 
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 Em relação a sugestão de treinamento massivo de multiplicadores, um dos 

entrevistados chegou a imaginar a replicação do modelo exercido pela ENAP (Escola 

Nacional de Administração Pública) em escala municipal. Ou seja, os treinamentos e cursos 

ministrados por esta escola voltados para a formação inicial, capacitação para cargos e 

funções comissionadas e para o aperfeiçoamento de carreiras dos funcionários públicos, em 

escala federal, passariam a ser praticados nos municípios. 

Na prática seria a formalização e a institucionalização da Rede Nacional de Escolas de 

Governo a partir de uma ação governamental de amplo alcance. Hoje, a Rede refere-se a uma 

articulação informal da ENAP, de livre adesão, entre múltiplas e diferenciadas instituições 

governamentais brasileiras interessadas e engajadas na capacitação, formação e 

desenvolvimento de servidores e agentes públicos. A Rede surgiu com o objetivo de aumentar 

a eficácia das instituições que trabalham com formação e aperfeiçoamento profissional dos 

servidores públicos nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) e dos três 

poderes. Ao mesmo tempo, busca incentivar o compartilhamento de conhecimentos, 

incentivando trabalhos em parceria. 

 

4.1.7. Importância do nível dos recursos humanos para o bom andamento dos projetos 

de governo 

 

Desde a discussão sobre capacidade institucional dos municípios, esse tema apareceu 

como um dos mais relevantes pelos entrevistados. Estes enfatizaram a relação direta entre 

quanto maior o nível e a qualificação dos gestores e da equipe implementadora, maiores as 

chances dos projetos de governo terem sucesso. 

A maioria dos entrevistados cita qualificações essenciais para que o gestor público seja 

considerado conhecedor, hábil e capaz de tomar as atitudes apropriadas para o bom 

andamento dos projetos de governo e para alcançar a maximização dos benefícios sociais. 

Algumas dessas qualificações citadas foram a credibilidade; a ética; a especialização em 

planejamento e controle, em aquisições, em consultoria jurídica, em finanças e em tecnologia 

da informação; e, por fim, a flexibilização. Três dos entrevistados enfatizaram a importância 

dos gestores de projetos possuírem domínio sobre todas as fases de um projeto, como, o 

planejamento, a execução, o monitoramento e a avaliação. 

As sugestões, como não poderia ser diferente, concentraram-se na necessidade de 

capacitação técnica, já ilustradas no item 4.1.6. 
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4.1.8. Importância da intersetorialidade das ações visando o sucesso na implementação 

de projetos de governo 

 

A setorialização é enxergada por seis dos entrevistados como uma prática danosa que 

encontra-se diretamente associada à baixa eficiência dos projetos de governo, no sentido que 

gera falta de articulação entre as políticas públicas, superposições de objetivos e 

competências, instabilidade e descontinuidade dos programas governamentais. Ou seja, a 

maioria dos entrevistados considera que sempre será positiva a atuação conjunta de vários 

órgãos de um mesmo ente federativo ou de mais de uma instituição governamental, uma vez 

que a tomada de decisão deve analisar diferentes interesses e reflexos da implementação 

dessas ações. 

Essas assertivas captadas durante as entrevistas encontram-se bem alinhadas com 

Pressman e Wildavsky (1984). Conforme já levantado no referencial teórico dessa 

dissertação, esses autores defendem que grande parte dos insucessos de projetos de governo 

se relacionam diretamente aos dilemas de ação coletiva na implementação, a qual envolve 

vários atores em vários níveis de decisão. O mecanismo causal, para esses autores, reside no 

fato de que a falta de coordenação entre as ações conjuntas destes atores conduz a problemas 

de ação coletiva, tornando reduzidas as chances de sucesso. Os projetos de Governo, por sua 

complexidade, demandam um alto grau de cooperação entre os interesses dos atores 

estratégicos, a qual usualmente demanda um grande senso de coordenação por parte das 

organizações que estejam implementando-os. 

As entrevistas mostraram também que a intersetorialidade, apesar dos grandes avanços 

nos últimos anos, continua aquém do seu potencial, com as respectivas áreas envolvidas 

focadas em sua agenda setorial, saturada por limitações orçamentárias e de recursos humanos 

para atender adequadamente os desafios postos, não criando um ambiente favorável para 

parcerias. Dois entrevistados citaram o fato de que, por vezes, ao invés da comunhão de 

esforços e da coordenação dos trabalhos, costuma existir uma “briga” predatória por recursos 

e influência na administração pública brasileira. 

Em relação a esse tema, os entrevistados mencionaram muito mais exemplos do que 

sugestões propriamente ditas. Entre esses exemplos, podemos citar o caso das ações conjuntas 

a partir dos programas Mais Cultura, Cultura Viva e o Brasil de Todas as Telas; o caso da 

Secretaria de Educação e Formação Artística e Cultural (Sefac) do MinC que tem a missão de 

promover a intersetorialidade das políticas públicas de Cultura com as políticas de Educação 
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através da formulação de programas de formação artística, cultural e profissionalizante, assim 

como a capacitação de professores, agentes culturais, arte-educadores e educadores populares. 

Dentro desse mesmo exemplo, a Sefac também desenvolve políticas intersetoriais na interface 

entre Cultura e Desenvolvimento Social, Ciência e Tecnologia e Inovação, Juventude, 

Infância, entre outras áreas, nos três níveis federativos, a fim de difundir uma cultura de 

participação social a partir dos chamados territórios educativos, principalmente em áreas de 

vulnerabilidade social; e o caso do Programa Monumenta, que atuou de forma transversal, 

através do Ministério da Cultura, em parceria com outros Ministérios, mediante acordos de 

cooperação técnica. Algumas dessas parcerias se desenharam de forma quase automática com 

os Ministérios da Educação, do Turismo, do Meio Ambiente e do Trabalho e da Integração 

Nacional. 

 

4.1.9. Descontinuidade administrativa como um fator de interferência em projetos de 

governo 

 

Em relação a esse tema, nos deparamos com um embate interessante: um dos 

entrevistados possui ponto de vista antagônico ao dos outros nove. A maioria enxerga a 

descontinuidade administrativa como sendo uma prática que traz efeitos negativos aos 

projetos de governo. Entretanto, sob uma ótica diferente, um dos entrevistados entende ser 

natural a prática da descontinuidade administrativa, uma vez que o surgimento de novas 

prioridades representa o rumo natural de mudanças da nação, respaldadas pela sociedade, 

através da escolha democrática de seus novos representantes, por meio de seus votos. Ou seja, 

na medida em que novas necessidades surgem, a tendência natural é que os recursos sejam 

realocados, dando prioridade as novas exigências da população. 

Os entrevistados que enxergam a descontinuidade administrativa como uma prática 

negativa para os projetos de governo, utilizam como fatores de sustentação das suas opiniões 

a questão da falta de amadurecimento institucional do país que leva a ruptura de políticas de 

Estado, gerando frustração para a sociedade e também para os servidores envolvidos. Nessa 

linha, foi citado também o fato dos projetos institucionais sofrerem intensa resistência por 

parte dos novos gestores e/ou novas administrações. Ou seja, em uma realidade onde se 

realizam eleições a cada quatro anos, nem sempre o sucessor tem os conhecimentos técnicos 

e/ou a disposição política para concluir um projeto que vai dar grande visibilidade a quem o 

concebeu e o viabilizou entre a sociedade. 
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Exemplos citados como referências em continuidade administrativa foram o do SUS 

(Sistema Único de Saúde) do Ministério da Saúde e os programas Mais Cultura, Cultura Viva 

e o Brasil de Todas as Telas do Ministério da Cultura. Dois dos entrevistados citam a 

necessidade de planejamento de longo prazo no país e sugerem a reestruturação do Plano 

Plurianual (PPA) que, em sua raiz, deveria inibir a questão da descontinuidade administrativa 

como um fator de interferência em projetos de governo. 

 

4.1.10. Burocratização como um fator de interferência em projetos de governo 

 

Todos os entrevistados concordam que a burocratização interfere nos projetos de 

governo. Mas as múltiplas interpretações sob o referido termo podem levar a conclusões 

deturpadas. 

Com esse cuidado, a maioria dos entrevistados fez questão de separar os aspectos de 

seu significado e o que representa cada um deles. Sob um ponto de vista, a burocratização é 

uma condição necessária nos projetos e nas ações que prevejam o compartilhamento de 

atividades entre os partícipes, com múltiplos compromissos e resultados. Sobretudo na 

administração governamental que lida com recursos públicos e necessita separar os interesses 

pessoais e públicos, em combate ao patrimonialismo, além de responder à sociedade. Dessa 

forma, alguns cuidados devem ser tomados e a transparência dessa gestão deve ser respeitada. 

Outro ponto de vista é que ela passa a ser perniciosa e precisa ser evitada quando os 

procedimentos não apoiarem e não agregarem valor ao processo de gestão. Ou seja, se a 

burocratização representar um excesso de formalidades oriundas da ausência de programas de 

modernização dos procedimentos da administração pública, fazendo com que o mau uso do 

método se sobreponha ao próprio método, ela acarretará em um processo muito mais lento 

que o necessário e, por consequência, trará muito mais danos do que benefícios aos projetos 

de governo e, em consequência, à sociedade. 

Os motivos apontados pelos entrevistados para justificar seus argumentos variaram, 

mas, em geral, seguiram a linha de que a burocracia é necessária, embora cause atrasos na 

execução dos projetos de governo na maioria das vezes. Houve consenso que a mesma precisa 

ser melhor trabalhada, o que encontra-se ilustrado no próximo parágrafo. 

Em relação a esse tema, as sugestões foram bem escassas, mas uma delas defende a 

ideia que é preciso acompanharmos o avanço da tecnologia em prol da efetividade com 

controle e transparência para que a burocratização não seja uma prática que torne a máquina 
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pública pesada e morosa. Três entrevistados também sugeriram que os órgãos de controle 

necessitam criar mecanismos de integração entre eles, de forma que as demandas aos projetos 

não sejam repetitivas e exageradas, fazendo com que o processo de atendimento não seja tão 

custoso. 

 

4.1.11. Criação de banco de dados de projetos de governo já realizados como 

instrumento de apoio para projetos de governo futuros 

 

Outro tema a obter unanimidade em relação as opiniões dos entrevistados. Todos 

concordam que a questão da existência de um banco de dados sobre as experiências vividas é 

fundamental para a questão da transparência e para apoiar projetos de governo futuros. 

Um caso de sucesso que pode ser usado como um bom exemplo da existência de um 

banco de dados em favor do planejamento de novos projetos e como meio de se evitar erros 

do passado, em linha com o ponto de vista dos entrevistados é o da experiência do 

“Orçamento Participativo”, verificada em alguns municípios do Brasil.  

Em relação as sugestões, a prática da accountability, ou seja, da implementação de 

meios para se prestar contas com responsabilidade ética para a sociedade foi lembrada como 

um possível instrumento de guarda de dados que possibilite sua coleta no futuro para 

beneficiar novos projetos de governo. Um entrevistado sugeriu que a ENAP poderia 

contribuir mais nesse ponto, através de uma possível ampliação de sua “casoteca”, com maior 

amplitude de seu universo, com maior contextualização de cada projeto e com ampla 

divulgação, aos gestores públicos, das especificidades das experiências ali inseridas. 

 

4.1.12. Sistemas de melhoria contínua visando o sucesso na implementação de projetos 

de governo 

 

A maioria dos entrevistados (70%) entende que não há uma forma sistemática de 

aplicação de mecanismos de melhoria contínua nos projetos de governo pelo qual os 

processos são permanentemente avaliados e os aspectos que mostram fragilidade ou 

inadequabilidade são discutidos e melhorados. Há um sentimento que as ações neste sentido 

são executadas de forma assistemática e pouco intersetorializada. 

Este grupo de entrevistados (70%) convergiu em relação aos argumentos utilizados 

como fatores de sustentação às suas opiniões. Acreditam que diante de um programa 
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federativo, há uma tendência maior para o exercício da melhoria contínua de forma 

sistematizada. Por outro lado, há o sentimento de que quando os projetos são descentralizados 

aos níveis mais basilares da esfera governamental, quando não há a obrigação legal, quando 

não há a diretriz institucional, o perfil da principal liderança e/ou dos dirigentes locais é o que 

dará forma a condução dos projetos de governo que, geralmente, ignoram a prática do sistema 

de melhoria contínua. E mais: havendo mudanças entre os dirigentes, normalmente estas 

práticas, quando existentes, ficam ameaçadas. 

Entretanto, na opinião de 90% dos entrevistados o exercício da prática de melhoria 

contínua existe, ainda que não sistematizada, conforme já mencionado. E exemplos foram 

citados com o intuito de materializar tais opiniões e até para servir de base para sugestões de 

modelos. Foram citados os casos da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; e do Ministério da Saúde, no 

âmbito do campo da “Atenção Básica – AB”, que utiliza o Sistema de Informação de Atenção 

Básica (SIAB), cujo objetivo centra-se em agregar, armazenar e processar as informações 

relacionadas à Atenção Básica (AB) usando como estratégia central a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). 

 

4.2. Análise da capacidade institucional e financeira dos Municípios participantes do 

Programa Monumenta 

 

Tal análise torna possível verificar se as capacidades institucionais e financeiras 

contribuem para o nível de sucesso dos projetos municipais contidos no universo do Programa 

Monumenta. Nessa linha, é preciso analisar a relevância da capacidade institucional das 

organizações governamentais, em especial dos Municípios e da boa utilização de recursos 

financeiros como fatores-chave para o alcance do sucesso das implementações de projetos de 

governo. 

Sob a ótica dessa capacidade institucional, considerada nessa pesquisa como sendo a 

capacidade das instituições de desempenhar funções, solucionar problemas, definir e atingir 

objetivos, foi utilizado o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) como instrumento de sua 

análise. Trata-se de um índice de abrangência e reconhecimento nacional que tem como 

objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, possibilitando maior 

aprimoramento da gestão dos municípios, bem como o aperfeiçoamento das decisões dos 

gestores públicos quanto à alocação dos recursos. Com isso, é possível verificar o nível da 
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capacidade de gestão e de implementação de políticas públicas pelos administradores 

governamentais, assim como, o nível de desempenho das prefeituras para administrar os 

tributos pagos pela sociedade e, consequentemente, avaliar a capacidade institucional dos 

municípios. 

Para tanto, o presente estudo apresenta na próxima página a evolução dos índices de 

gestão fiscal (IFGF – Índice FIRJAN de Gestão Fiscal), entre os anos de 2006 e 2012, dos 

municípios participantes do Programa Monumenta, Alcântara (MA), Belém (PA), Cachoeira 

(BA), Congonhas (MG), Corumbá (MS), Diamantina (MG), Goiás (GO), Icó (CE), 

Laranjeiras (SE), Lençóis (BA), Manaus (PA), Mariana (MG), Natividade (TO), Oeiras (PI), 

Olinda (PE), Ouro Preto (MG), Pelotas (RS), Penedo (AL), Porto Alegre (RS), Recife (PE), 

Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Cristóvão (SE), São Francisco do Sul (SC), São 

Paulo (SP) e Serro (MG). 

 

                    

 
 

Percebemos que desses vinte e seis municípios que participaram do Programa 

Monumenta, em 2012, vinte e um deles apresentaram evolução nos indicadores de gestão 
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fiscal durante o período sob análise, com exceção à Cachoeira (BA), Diamantina (MG), Icó 

(CE), Laranjeiras (SE) e Penedo (AL) que tiveram seus índices piorados. 

A melhoria da capacidade institucional desses municípios pode estar relacionada a 

alguns fatores que caracterizaram suas participações no Programa Monumenta. 

Isso se deve aos processos necessários para que tais municípios pudessem ser elegíveis 

ao Programa e conseguissem permanecer no mesmo à medida que iam cumprindo com uma 

série de passos obrigatórios até que seu projeto fosse considerado apto e conseguisse ser 

concluído com sucesso. 

Processos estes que incluíam a capacidade do município para gerar e executar projetos 

sustentáveis de preservação, através da implementação de mecanismos de 

“redesenvolvimento” das áreas históricas urbanas sob proteção federal, consideradas 

prioritárias por seu valor histórico e artístico e pelo risco de perda definitiva de seus bens, 

coadjuvada pela implementação de mecanismos de “compartilhamento” dos encargos da 

preservação com os setores público e privado locais, como governos estaduais, prefeituras, 

proprietários, organizações não governamentais, empresários, etc. 

Os processos de “redesenvolvimento” visavam reverter os quadros antigos das áreas 

sob intervenção do Programa, resgatando suas funções econômicas, sociais e culturais e 

recuperando suas edificações, monumentos e logradouros. Os mecanismos de 

“compartilhamento” visavam “devolver” à comunidade local o desfrute dos bens sob proteção 

federal e as obrigações daí decorrentes, mantendo, contudo, na esfera federal, o poder 

normativo e fiscalizatório. 

Além desses processos, os municípios também precisavam demonstrar capacidades 

institucional, financeira e política para atender outros requisitos do Programa, como, por 

exemplo, a criação de Fundos Municipais de Preservação, por lei, com a função de 

administrar os recursos destinados a conservação permanente dos investimentos do Programa; 

a incorporação da iniciativa privada nos projetos de preservação sustentável desde a sua 

concepção, tanto na condição de potenciais operadores, como de parceiros em 

empreendimentos imobiliários e comerciais, com vistas ao esforço de revitalização das áreas 

de intervenção; o desenvolvimento de estudos de viabilidade técnica dos projetos de 

preservação sustentável que possibilitassem a análise econômica, institucional, financeira e de 

impacto social e ambiental nos investimentos propostos, a serem apresentados através de 

projetos básicos e executivos; o desenvolvimento de análise de custo - benefício dos projetos 

de preservação sustentável; a avaliação da sustentabilidade de cada projeto de preservação, 
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através de uma projeção financeira que represente o fluxo anual de recursos gerados e 

aplicados por cada projeto; entre outros (BRASIL, 1999). 

Em outras palavras, os municípios para conseguirem estar aptos a ingressarem e 

participarem do “Monumenta” precisaram demonstrar capacidade para gerar projetos 

sustentáveis e para executar um conjunto de ações que iam desde as intervenções de 

conservação e restauro até a implementação de medidas educativas, gerenciais, financeiras e 

administrativas, capazes de cumprir com os requisitos necessários à implementação do novo 

modelo de gestão proposto pelo “Monumenta”, em consonância a ampliação do retorno 

econômico e social dos investimentos públicos aplicados na conservação do patrimônio 

cultural brasileiro. 

Todavia, de acordo com o regulamento operativo do “Monumenta”, os municípios não 

precisavam estar aptos para o atendimento a todos esses requisitos no momento de sua 

inclusão ao Programa. Caso eles não estivessem preparados, seja do ponto de vista 

institucional ou financeiro, eles tinham um tempo para se adequarem. Para isso, entretanto, no 

momento que recebiam o convite para ingressarem ao Programa, a partir de sua colocação na 

Lista de Prioridades de Conservação do Ministério da Cultura, eles precisavam demonstrar 

compromisso com tal capacitação através de um documento denominado “Carta de Intenções” 

que era assinada pelo prefeito do Município e, em muitos casos, avalizada pelo governador do 

Estado correspondente (BRASIL, 1999). 

Isto posto e, considerando que os vinte e seis municípios pertencentes ao universo da 

análise ilustrada na figura 4.2.1 acima conseguiram seguir no Programa Monumenta até seu 

término, podemos concluir que os mesmos cumpriram com todos esses processos 

supracitados e, mesmo que de forma indireta, podemos associar tal sucesso as respectivas 

evoluções de suas capacidades institucionais, uma vez que sem esse fator, isso não seria 

possível. Prova desta impossibilidade pode ser refletida na quantidade de municípios que não 

conseguiram ingressar no Programa ou que foram alijados ao longo do caminho, justo por não 

demonstrarem capacidade institucional para darem conta de tais demandas, como, por 

exemplo, os municípios de Antônio Prado (RS), Carapicuíba (SP), João Pessoa (PB), São 

Luís (MA), entre outros. 

Dessa forma, verificamos que a capacidade institucional dos municípios deste 

universo melhorou e isso pode ser considerado, pelo menos em parte, como reflexo de suas 

respectivas participações no Programa Monumenta. E tal evolução nas capacidades 
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institucionais e financeiras constituiu fator-chave para o alcance do sucesso das 

implementações de seus projetos de governo. 

A luz dessa análise dos municípios integrantes do Programa Monumenta, quando 

focamos a questão da capacidade institucional, podemos tirar outras conclusões, como, por 

exemplo, perceber que o modelo antigo de dependência exclusiva da União para promover a 

preservação do patrimônio histórico urbano brasileiro, principalmente através de recursos da 

Lei Rouanet19, é passível de evolução, de forma a gerar maior valor público a partir da 

introdução da prática de sustentabilidade. 

O modelo antigo privilegia somente a imagem institucional e o restauro dos 

monumentos em si em contrapartida ao enfoque atual na economia da cultura, baseado em 

instrumentos de sustentabilidade, através dos diversos fundos de preservação, e com o 

objetivo principal passando a ser o desenvolvimento econômico e institucional, a partir dos 

processos de revitalização do patrimônio. Isso implica em uma nova via de efetivação de 

política pública relacionada a essa área. A revitalização de áreas centrais históricas depende 

da construção e da renovação de uma nova imagem urbana para essas cidades, em 

substituição à antiga imagem enraizada de centros históricos decadentes e degradados. É vital 

a confiança no processo a ser instaurado, o que depende de ações integradas, contínuas, 

constantes, monitoradas pelos poderes públicos e com envolvimento da sociedade civil. 

Torna-se relevante ressaltar que as estratégias de atuação dependem também de um 

catalisador da revitalização, dinâmico e de forte apelo, capaz de tornar-se um diferencial e um 

gancho inicial no processo de desenvolvimento institucional, econômico e social. 

Outra implicação desse novo modelo é o papel do turismo de negócios, cultural e 

recreativo como um dos principais dinamizadores econômicos e sociais a ser empregado 

nesse processo. Ressalta-se que, a partir da nova abordagem adotada pelo “Monumenta”, 

deixa-se de supervalorizar o produto, como a obra de restauração do bem isolado, e passa-se a 

valorizar também, e principalmente, o processo, a forma de atuar nessas cidades, os atores 

envolvidos, a elaboração dos diagnósticos, a capacitação de agentes públicos e grupos 

culturais e o apoio ao patrimônio material e imaterial. 

Entretanto, essa análise considerando simplesmente a evolução temporal do índice de 

gestão fiscal ilustrada na figura 4.2.1 pode ser considerada insuficiente para verificarmos que 

tais efeitos positivos constatados em 81% dos municípios analisados são decorrentes das 

ações implementadas pelo Programa Monumenta. 

                                                           
19 Lei Federal nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991 de incentivo à cultura através de renúncia fiscal. 
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Nessa linha de raciocínio, torna-se preponderante compararmos tal cenário com outro 

grupo de controle de natureza equivalente ao grupo composto pelos vinte e seis municípios 

participantes do Programa Monumenta. 

E para gerarmos esse segundo grupo de controle, equivalente ao primeiro, 

necessitamos, prioritariamente, entendermos o critério de seleção dos vinte e seis municípios 

que integraram o Programa Monumenta. 

Tal seleção foi extraída de uma Lista de Prioridades de Conservação, contendo as 101 

áreas mais relevantes do país, do ponto de vista de seus patrimônios históricos, considerando 

os sítios históricos urbanos nacionais (SHUN´s), correspondentes aos sítios históricos urbanos 

tombados no âmbito federal, e os conjuntos urbanos de monumentos nacionais (CUMN´s), 

estes tombados isoladamente, situados em área urbana e guardando relação de proximidade 

entre si. Para integrar a referida seleção era preciso atender as seguintes condições e 

características: presença de, no mínimo, 02 (dois) monumentos tombados em nível federal; 

presença de fatores que contribuam para a configuração do conjunto urbano, tais como: 

inserção em estrutura urbana de interesse de preservação, a ocorrência de elementos 

urbanísticos catalisadores ou articuladores, assim como a existência de unidade histórica e 

morfológica do tecido urbano; e inserção em sítio protegido pelos níveis estadual ou 

municipal ou onde se registre a presença de monumentos protegidos nesses níveis (BRASIL, 

2005, Vol. 1). 

 A Lista de Prioridades de Conservação foi elaborada pelo Ministério da Cultura 

(MinC) com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e de uma 

comissão de especialistas (BRASIL, 2005, Vol. 1). 

Considerando o rol de prioridades do Programa e as exigência de seu regulamento 

operativo, o universo dos vinte e seis municípios participantes do Programa Monumenta foi 

composto pelos sítios e conjuntos classificados nos primeiros lugares da referida Lista de 

Prioridades de Conservação (BRASIL, 2005, Vol. 1). 

Uma vez compreendido o critério de seleção dos vinte e seis municípios que 

integraram o Programa Monumenta, podemos avançar ao critério de seleção dos outros vinte 

e seis municípios integrantes de nosso segundo grupo de controle: nada mais que uma escolha 

seguindo os mesmos preceitos e em obediência ao sequenciamento do ranqueamento 

estabelecido pela Lista de Prioridades de Conservação do Ministério da Cultura. Ou seja, os 
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vinte e seis municípios melhores ranqueados, excluindo aqueles que já integram o programa 

Monumenta (primeiro grupo de controle). 

Estabelecido o segundo grupo de controle, é possível efetuarmos a mesma análise 

evolutiva das capacidades institucionais e financeiras realizada para os municípios integrantes 

do Programa Monumenta. 

Para tanto, apresento abaixo a evolução dos índices de gestão fiscal (IFGF – Índice 

FIRJAN de Gestão Fiscal), entre os anos de 2006 e 2012, dos municípios integrantes do 

segundo grupo de controle, Antônio Prado (RS), Aracati (CE), Carapicuíba (SP), Cataguases 

(MG), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Goiana (PE), Jaguaripe (BA), João Pessoa (PB), 

Laguna (SC), Lapa (PR), Monte Santo (BA), Natal (RN), Paranaguá (PR), Paraty (RJ), Pilar 

de Goiás (GO), Pirenópolis (GO), Porto Seguro (BA), Rio de Contas (BA), Rio Grande (RS), 

São João Del Rey (MG), São Luis (MA), Sobral (CE), Tiradentes (MG), Vassouras (RJ) e 

Vitória (ES). 
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Percebemos que desses vinte e seis municípios que participaram do segundo grupo de 

controle e, portanto, não participaram do Programa Monumenta, em 2012, apenas doze deles 

apresentaram evolução nos indicadores de gestão fiscal durante o período sob análise. Outros 

quatorze, como, Antônio Prado (RS), Florianópolis (SC), Jaguaripe (BA), Laguna (SC), Lapa 

(PR), Monte Santo (BA), Natal (RN), Paraty (RJ), Pilar de Goiás (GO), Porto Seguro (BA), 

Rio de Contas (BA), São João Del Rey (MG), São Luis (MA) e Sobral (CE) tiveram seus 

índices piorados. 

Ao compararmos tais resultados com o grupo de controle composto pelos municípios 

participantes do Programa Monumenta percebemos que houve uma piora da ordem de 43%. 

Ou seja, entre 2006 e 2012, 81% dos municípios participantes do Monumenta apresentaram 

melhora de sua gestão fiscal, enquanto que apenas 46% dos municípios participantes do 

segundo grupo de controle obtiveram os mesmos resultados. 

Tal análise comparativa agrega ainda mais robustez a concluirmos que o Programa 

Monumenta, mesmo que indiretamente, contribuiu para melhorar a capacidade institucional 

dos municípios de forma a torna-los mais aptos a gerirem e implementarem projetos de 

governo com sucesso. 

Como já mencionado anteriormente, as exigências, as condições e os pré-requisitos 

necessários para que os municípios pudessem ter sido elegíveis a participar e tivessem êxito 

na implementação do novo modelo de gestão pública requerido pelo Programa Monumenta, 

os credenciam a uma condição de municípios com capacidade institucional e financeira 

suficientes para implementarem projetos de governo que tenham a complexidade de um 

Programa intergovenamental, em que há envolvimento técnico e financeiro de dois ou mais 

entes governamentais, além de um organismo multilateral de fomento, como, por exemplo, o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Sem dúvidas, este quadro demonstrado acima sempre configurou-se como um dos 

principais objetivos do Programa, cuja preocupação com a sustentabilidade financeira e 

socioeconômica das ações de preservação, mantida ainda certa ressalva quanto ao emprego de 

fundos públicos nestas, esteve voltada ao (re)aquecimento da economia local e do 

fortalecimento institucional dos municípios envolvidos, do próprio Ministério da Cultura 

(MinC) e também do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

O Monumenta, ao longo desse período sob análise, procurou garantir condições de 

sustentabilidade do patrimônio histórico e de fortalecimento institucional as partes 

envolvidas. Objetivo que foi alcançado com a geração de recursos para o equilíbrio financeiro 
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e institucional das atividades desenvolvidas e que mantiveram conservados os imóveis da área 

do projeto. Tais ações facilitam a manutenção das características originais dos bens, sem que 

sejam necessários futuros aportes de recursos públicos, no âmbito do Programa Monumenta, e 

geram condições técnicas e financeiras aos municípios para a elaboração e execução de novos 

projetos de governo. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Ao término do presente trabalho, espera-se que tenham sido estabelecidas as bases 

para verificarmos que as capacidades institucionais e financeiras contribuem para o nível de 

sucesso dos projetos de governo, a luz da experiência dos entrevistados na pesquisa de campo 

e dos projetos municipais contidos no universo do Programa Monumenta. 

Com base na totalidade das entrevistas e no referencial teórico sobre “falhas comuns 

em projetos de governo – item 2.3.3”, um problema que influencia de forma significativa a 

implementação de projetos de governo e/ou políticas públicas é a estrutura menos favorecida 

presente em muitos dos 5.570 municípios brasileiros, refletindo na capacidade técnica, 

financeira e operacional dos mesmos. Esse cenário ocorre, principalmente naqueles de menor 

porte e com maior distância dos polos econômicos de maior desenvolvimento do país. Tais 

características acabam por dificultar, ou até inviabilizar a implementação de certos projetos, 

visto que os mesmos necessitam não apenas de planejamento e recursos financeiros, mas 

também de recursos humanos e técnicos para tal demanda. Por esta razão, a opinião unânime 

dos entrevistados é que os gestores públicos precisam levar essa realidade à mesa de 

agendamento e formulação de políticas públicas. 

Muitos entrevistados deram sugestões interessantes para mitigar ou eliminar tal quadro 

de incapacidade institucional dos municípios, como, por exemplo, o financiamento de 

capacitações; o fortalecimento organizacional através de acordos de cooperação técnica; a 

formação de consórcios intermunicipais de desenvolvimento; a intersetorialidade de ações; a 

coparticipação das outras esferas de governo, seja do nível estadual ou do federal; a 

coordenação inter e intragovernamental; e a formulação e implementação de programas 

majoritários de fortalecimento institucional dos municípios. Em relação a esta última 

sugestão, algumas referências foram citadas:  (i) o Programa Brasil Municípios que reforça a 

capacidade institucional de Municípios selecionados através de uma cooperação técnica não 

reembolsável entre o Governo Federal, por meio do Ministério do Planejamento, 
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Desenvolvimento e Gestão e a União Europeia, tendo o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) como agente executor das ações; e (ii) Programa de Apoio à Gestão 

Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, instituído em 2015 pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o objetivo de  melhorar a capacidade 

institucional dos municípios para aumentar as receitas tributárias e melhorar a gestão do gasto 

público, reduzindo, assim, a dependência de transferências e aumentando sua autonomia, além 

de garantir que as receitas adicionais geradas sejam geridas de forma eficiente.  

Outra constatação que o presente estudo verificou através da análise dos dados obtidos 

com a pesquisa de campo está relacionada à falta de um banco de dados de projetos de 

governo já encerrados ou a sua inutilização quando estes existem, resultado da falta de cultura 

e de pesquisas e de insuficiente coordenação intergovernamental no compartilhamento de 

informações. Esses fatores são comumente relacionados às grandes dimensões do país que 

geram grande dificuldade na aplicação de técnicas de replicação dos projetos executados já 

que, como citado, os níveis federativos de menor desenvolvimento costumam não ter estrutura 

sequer para a implementação, que dirá para armazenamento de experiências passadas. 

Em relação a este problema da ausência de coordenação intergovernamental, torna-se 

relevante registramos que o Estado brasileiro divide a responsabilidade das políticas públicas 

entre os três entes do governo, descrito no artigo 23 da nossa Carta Magna. Sob essa 

realidade, residem não somente possibilidades interessantes, mas também diversos entraves 

na implementação dessas políticas. E é aí que surge a dificuldade de coordenação por conta de 

diversos fatores, como, por exemplo, a má distribuição de recursos, a superposição de 

competências, o conflito de interesses e a competição ou falta de diálogo entre os entes de 

governo. Logo, um problema real é a pouca cooperação entre os gestores públicos no que diz 

respeito aos investimentos a serem feitos em determinada área. 

A preocupação é com a obtenção de cooperação dos participantes do processo. A 

solução para os problemas da implementação é construir instituições ou mecanismos que 

criem um contexto de cooperação entre os participantes. 

Um terceiro grande desafio para o sucesso dos projetos brasileiros de governo foi 

confirmado como tal mediante depoimentos de experiências nesse sentido por grande parte 

dos entrevistados. Este estudo verificou que a descontinuidade administrativa pode afetar a 

implementação dos programas de governo, resultando em atrasos de projetos iniciados por 

outras gestões ou até em uma situação em que o projeto não é finalizado, ou é finalizado de 

maneira precária. Tais falhas sequenciais podem ocorrer, de acordo com os entrevistados, 
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devido ao surgimento de novas prioridades aos olhos dos novos políticos e técnicos ou, até 

mesmo, devido à resistência pessoal ou partidária para concluir um projeto que vai dar grande 

visibilidade à outrem que o concebeu e o viabilizou perante a sociedade. 

Outro ponto muito relevante colhido durante as entrevistas foi a questão do exercício 

efetivo do binômio planejamento x execução para que as chances de sucesso nos projetos de 

governo aumentem consideravelmente. Tal constatação, de acordo com a experiência dos 

entrevistados não chega a ser novidade, pois essa dissertação abordou o referido tema de 

forma exaustiva em seu referencial teórico. De qualquer forma, foi confirmada a 

essencialidade de um planejamento bem feito que constitua a base para a execução de projetos 

de governo bem sucedidos. Ou seja, é muito importante que a execução esteja em linha com o 

que foi planejado, de forma a não exceder o orçamento financeiro estipulado e a fazer com 

que o prazo de entrega seja cumprido e que satisfaça os objetivos esperados pela sociedade, 

gerando valor público. 

Em linha com a percepção citada no parágrafo anterior, torna-se oportuno uma citação 

à execução do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal que, sob a 

ótica de muitos críticos e de grande parte da imprensa, parece não ter conseguido ser efetivo 

no que se refere ao binômio planejamento x execução. 

Antes, porém, é importante contextualizarmos o referido Programa: o PAC foi lançado 

pelo governo Lula no dia 28 de janeiro de 2007, prevendo investimentos da ordem de 503,9 

bilhões de reais até o ano de 2010. Ao lançar o PAC, o governo federal anunciou uma série de 

medidas cujo principal objetivo é favorecer a implementação de um conjunto de grandes 

projetos de governo. Em 2011 foi lançada a segunda fase do programa pelo governo Dilma. O 

PAC 2, com os mesmos objetivos do anterior, teve aporte de novos recursos, aumentando a 

parceria com estados e municípios. Entre os anos de 2011 e 2014, o governo tinha planejado 

fazer investimentos da ordem de R$ 955 bilhões (BRASIL, 2015). 

O PAC, até o final de 2015, teve apenas duas de suas dez maiores obras concluídas em 

nove anos. Atrasos constantes de obras, mudanças nos planos, revisão de projetos e gastos 

não previstos com desapropriações e exigências ambientais são citados pelo governo como 

fatores que elevaram os custos dos projetos. Só se concluíram no prazo 16,8% das 29 mil 

obras anunciadas para os dois primeiros períodos, de 2007 a 2010 e de 2011 a 2014. Na 

primeira fase, até 2010, foram executados apenas 9,3% dos empreendimentos prometidos. Na 

segunda, somente 26,7%. Somadas as duas etapas, a conclusão ficou em 16,8%. Ou seja, na 
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maioria dos casos, o que o PAC deixa claro é a falta de planejamento e de capacidade 

administrativa (FRISCHTAK e NORONHA, 2016). 

Ao analisarmos os números apresentados pelos economistas Cláudio Frischtak e Julia 

Noronha, publicados no Estado de São Paulo (07 abr. 2016) e reproduzidos no parágrafo 

anterior, ratificamos o quão representativo é um projeto que conte com um planejamento bem 

feito que constitua a base para a sua execução, que não exceda o orçamento financeiro 

estipulado, que cumpra o prazo de entrega e que satisfaça os objetivos esperados pela 

sociedade. 

No caso específico do Programa Monumenta, as metas tiveram dificuldades para 

serem alcançadas por diversas razões. As principais foram elencadas como sendo a precária 

estrutura operativa, técnica e financeira dos municípios, com grandes dificuldades para 

elaboração dos projetos e as mudanças de governo local em 2000, particularmente no Rio de 

Janeiro, Olinda, Ouro Preto e Recife, provocando paralisação de projetos e retomada apenas 

na segunda metade de 2001. Além desses fatores, podemos citar, ainda, os 

contingenciamentos do orçamento federal que ocorreram durante a execução do Programa, a 

complexidade de normas e procedimentos e a restrição dos recursos humanos do IPHAN. 

Ficou evidente a necessidade de capacitação dos municípios. O problema de pessoal era muito 

grande e os escritórios locais só funcionavam melhor onde o IPHAN se envolvia mais (BID, 

2010). O interessante é que essa questão relacionada à debilidade institucional dos municípios 

vivenciada na implementação do Programa Monumenta encontra-se em linha com os 

depoimentos dos entrevistados no que diz respeito aos principais desafios para a 

implementação de projetos de governo. 

Entretanto, um diferencial do Programa Monumenta, em relação a essas dificuldades, 

é que havia a previsão de tempo e condições para que os municípios se preparassem e 

evoluíssem em relação as suas estruturas operativas, técnicas e financeiras. 

Como já vimos anteriormente, os municípios não precisavam estar aptos para o 

atendimento a todos os pré-requisitos impostos pelo Programa Monumenta no momento de 

suas inclusões. Caso eles não estivessem preparados, seja do ponto de vista institucional ou 

financeiro, eles tinham um prazo para se adequarem, mediante a assinatura da “Carta de 

Intenções” (BRASIL, 1999). 

Como pudemos verificar, o Monumenta foi um Programa complexo e duradouro que 

admitiu correções ao longo do percurso. Assinalam-se aqui alguns pontos de síntese que 

mesmo não sendo conclusivos, permitem organizar a reflexão sobre a experiência: (i) o 
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Monumenta apontou com clareza a necessidade de ampliação das capacidades gerenciais, de 

análise e de planejamento de todos os atores envolvidos na política; (ii) o Monumenta 

assinalou que descentralizar sem cuidar da capacitação e fortalecimento dos municípios 

aumenta o risco do insucesso; (iii) o Monumenta, ao propor parcerias e diálogos com agentes 

diversos mostrou que a busca pela intersetorialidade não apenas fortalece política e 

financeiramente a “coisa” pública, mas é condição para políticas amplas e integradas sobre 

temas diversos, como o patrimônio cultural; (iv) a experiência do programa aponta para o fato 

de que a imposição de um modelo único e inflexível a realidades heterogêneas é um passo  

para o fracasso; o desenho de programas deve ser flexível, de modo a ser adaptável a 

especificidades políticas e administrativas locais. 

No caso específico do tema relacionado à preservação do patrimônio histórico 

brasileiro, percebe-se, por fim, que determinados problemas enfrentados pelo Monumenta 

permanecem pendentes, como a necessidade de fortalecimento do IPHAN e a 

complementação da legislação de proteção com definição de critérios claros. Uma revisão 

profunda e sistemática da atuação do órgão federal e sua atuação sobre as cidades históricas 

ainda está por se efetivar, em parceria com os demais entes federados e a sociedade civil. 

De toda forma, é consenso entre as partes envolvidas no Programa (MinC, IPHAN e 

BID) que o Monumenta foi uma experiência de sucesso a partir da adoção da 

intersetorialidade e da busca contínua e integrada em prol da capacitação institucional dos 

municípios envolvidos. É importante registrarmos também que outra relevante contribuição 

do programa tenha sido o projeto de financiamento de imóveis de propriedade privada. 

Tratou-se de uma experiência única e inovadora no contexto dos projetos do BID para a 

América Latina. Os melhores resultados nas cidades estariam relacionados a esse projeto, a 

exemplo dos bons resultados observados em Cachoeira, na Bahia. Atores envolvidos com o 

Monumenta apontaram que as resistências da CEF (Caixa Econômica Federal), relacionadas 

ao baixo retorno dos investimentos, foram contornadas, permitindo o acesso dos moradores de 

baixa renda aos recursos de financiamento. O instrumento tornou-se referência para o BID. 

Outro consenso de impacto positivo do Monumenta foi o estímulo à descentralização, o foco 

nos municípios fortalecidos institucionalmente e o pacto entre os atores. O programa 

incentivou e deu condições aos municípios para se estruturarem. Para um gestor, “a relação do 

IPHAN com os Estados e municípios foi reconfigurada”, com relação aos municípios “a 

postura do IPHAN é mais negociadora que nunca”. O estabelecimento de parcerias agora é 

pressuposto para o desenho de novos projetos. Aponta-se para a intensificação do 
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compartilhamento com os municípios das atividades de preservação patrimonial, o 

desenvolvimento de arranjos e instrumentos a exemplo dos acordos, contratos de repasse e 

estruturas de coordenação local. (GIANNECCHINI, 2015). 

Ou seja, percebemos um círculo extremamente virtuoso a partir da experiência do 

Programa Monumenta: com a evolução das capacidades institucionais e financeiras durante o 

ciclo de implementação do Programa, que admitiu correções ao longo do percurso, o nível de 

sucesso dos projetos municipais passou a aumentar e, sob outro ângulo da análise, com o 

sucesso dos projetos dos municípios participantes do Programa, suas capacidades 

institucionais e financeiras aumentaram, conforme verificamos através da análise da 

capacidade institucional e financeira dos Municípios participantes do Programa Monumenta 

desenvolvida no item 4.2 dessa dissertação. 

Com isso, embasado pelo referencial teórico, pela experiência dos entrevistados na 

pesquisa de campo e, sobretudo, pela análise dos projetos municipais contidos no universo do 

Programa Monumenta, esse estudo, nesse momento, pode responder a pergunta contida em 

sua introdução que questiona a forma como as capacidades institucionais e financeiras 

contribuem para o nível de sucesso dos projetos de governo. 

As capacidades institucionais e financeiras contribuem sobremaneira para que os 

projetos de governo tenham um nível maior de sucesso à medida que proporcionam condições 

para que as etapas de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de qualquer 

política pública sejam executadas com mais recursos, menos limitações e maior robustez, 

inclusive, para que os obstáculos e os imprevistos sejam vencidos e superados. 

Equipe técnica capacitada; patrocínio e apoio político; boa estrutura administrativa que 

contemple, entre outros aspectos organizacionais, escritório de gerenciamento de projetos, 

comitês gerenciais e executivos, sistema integrado de gestão e estrutura matricial; recursos 

disponíveis e bem distribuídos; acordos de cooperação técnica; gestores habilitados para o 

gerenciamento, para a captação de apoios ou patrocínios e para a articulação de interesses 

divergentes; gestão de riscos; planos de contingências; controle e monitoramento contínuos; e 

um ambiente que não contemple excesso de formalidades oriundas da ausência de programas 

de modernização dos procedimentos da administração pública, constituem fatores que 

representam, sem dúvidas, a forma com que os projetos de governo tenham chances muito 

maiores de sucesso.  

Outros fatores de importância equivalente aos citados no parágrafo anterior que afetam 

o nível de sucesso dos projetos governamentais também foram analisados no presente estudo, 
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como, por exemplo, a intersetorialidade das ações, as limitações em termos de transparência e 

participação social, a descontinuidade administrativa, o lapso temporal entre a formulação do 

projeto de governo e sua aprovação para a implementação; a variação cambial; o 

corporativismo e a má distribuição de recursos. 

Analisando as hipóteses levantadas no item 1.3 dessa dissertação, percebemos que 

essa pesquisa confirmou a primeira à medida que foi demonstrado através da experiência do 

Programa Monumenta e das entrevistas realizadas que parcela significativa dos problemas de 

implementação que influenciam o êxito de projetos de governo, sobretudo em suas fases 

iniciais, explica-se pela baixa capacidade institucional das organizações governamentais, em 

especial, os municípios. 

Por outro lado, em relação à segunda hipótese, essa dissertação não conseguiu 

confirma-la, à medida que a disponibilidade de recursos financeiros das organizações 

governamentais foi considerada condição necessária, mas não suficiente para o sucesso da 

implementação de projetos de governo. Tanto a experiência do Programa Monumenta quanto 

as entrevistas foram capazes, inclusive, de citarem diversas sugestões para mitigarem esse 

fator de sucesso/insucesso, como, por exemplo, acordos de cooperação; uma melhor 

distribuição dos recursos; coparticipação entre todas as esferas de governo; entre outras. 

Podemos concluir, então, que, por meio deste modelo do Monumenta, as condições 

necessárias para a mudança na forma de gestão de Projetos de Governo pelas instituições da 

administração pública podem ser criadas e desenvolvidas, com base no reconhecimento de sua 

importância econômica e social, através de capacitação, vontade política, adequada 

distribuição de recursos e participação da sociedade. Assim, será importante o 

desenvolvimento de iniciativas conjuntas visando à coordenação e a integração das ações de 

governo e aquelas do setor não governamental. 

Esse modelo deverá desencadear também um processo de conscientização da 

população brasileira para que a mesma possa reconhecer, valorizar e participar dos Projetos 

de Governo. Uma política pública bem coordenada e associada às questões econômica e 

social poderá provocar mudanças de atitude na população, com efeito direto nos cidadãos 

relacionados, direta ou indiretamente a sua implementação. 
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7. APÊNDICE A: ROTEIRO DA PESQUISA DE CAMPO  

 

A presente pesquisa de campo coletou a experiência, as ideias e sugestões de atores-

chave com o objetivo de obter elementos relevantes para descrever, explicar e dar 

desdobramento ao conteúdo do trabalho e contribuir com a argumentação, possibilitando 

testar as hipóteses formuladas na dissertação do mestrando Antonio de Pádua Paz Andrade da 

Fundação Getúlio Vargas, cujo tema é: “Os Desafios para o Sucesso na Implementação de 

Projetos de Governo – Uma análise do Programa Monumenta”. 

A pesquisa de campo foi realizada com representantes do Ministério da Cultura 

(MinC); do Programa Monumenta; da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO); do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); e 

especialistas em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG´s), entre os dias 16 de 

maio e 29 de julho de 2016. 

As informações aqui obtidas gozarão do sigilo das identidades dos entrevistados e os 

mesmos serão tratados com a terminologia de entrevistados no Relatório Final da Pesquisa. 

Os resultados dessa dissertação poderão ser publicados, mas em nenhum momento serão 

citados os nomes ou quaisquer informações que os identifiquem. 

A entrevista está dividida em três momentos, a saber: 

1º Dados Pessoais, com ênfase para o nível de escolaridade 

2º Dados Profissionais, com ênfase para o tempo de exercício em gestão pública 

3º A realização das seguintes perguntas aos entrevistados: 

(i) Na sua avaliação, os Municípios brasileiros, de uma forma geral, estão preparados para 

implementarem projetos de governo que tenham a complexidade de um Programa 

intergovenamental, em que há envolvimento técnico e financeiro de dois ou mais entes 

governamentais, além de um organismo multilateral de fomento, como, por exemplo, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento? 

(ii) Caso negativo, quais as principais debilidades desses entes subnacionais? 

(iii) A disponibilização orçamentária de recursos financeiros é condição suficiente para o 

sucesso da implementação de projetos de governo? Por quê? 

(iv) Na sua opinião, quais os principais desafios ou requisitos para que a implementação de 

projetos de governo dessa natureza alcancem sucesso? 

(v) Em relação ao entendimento da importância de aspectos organizacionais (Escritório de 

Gerenciamento de Projetos, Comitê, Estrutura Matricial, Financiador, etc.) para o bom 
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andamento dos projetos de governo, podemos afirmar que as principais lideranças do setor e 

da alta administração da organização governamental conhecem o assunto, sabem da sua 

importância para o sucesso de projetos e apoiam decisivamente sua implementação e 

aperfeiçoamento? 

(vi) Você tem conhecimento ou pode opinar sobre a importância da capacitação técnica 

através da realização de treinamentos internos e/ou externos, relativos a gerenciamento de 

projetos, abordando assuntos metodológicos e softwares, com frequência e regularidade no 

âmbito da administração pública? 

(vii) Você tem conhecimento ou pode opinar sobre a seleção dos profissionais que gerem os 

projetos de governo? Qual o perfil médio desses profissionais? 

(viii) Como você enxerga a interlocução entre os entes federados e, também, em relação à 

intersetorialidade das ações visando o sucesso na implementação de projetos de governo? 

(ix) Qual sua opinião sobre o que muitos autores acadêmicos denominam de falha sequencial, 

ou seja, a descontinuidade, o abandono e o término de processos de intervenção, sem que seus 

objetivos sejam alcançados ou que tenha gerado impacto à sociedade? Ela é comum nos 

projetos em sua área de atuação? 

(x) O que você tem a dizer sobre a burocratização dos elementos e/ou passos a serem seguidos 

e/ou realizados para a implementação dos projetos de governo?  

(xi) Em relação ao histórico de projetos de governo já encerrados, você pode opinar sobre a 

existência e/ou importância da criação de um banco de dados que possibilite a coleta destes 

dados para planejar novos projetos e evitar erros do passado no que toca aos aspectos como, 

por exemplo, retorno à sociedade; qualidade do produto/serviço que foi criado; qualidade do 

gerenciamento; armazenamento de lições aprendidas, etc.? 

(xii) Sabe dizer se existe um sistema de melhoria contínua nos projetos existentes no setor 

governamental, praticado por meio de processos de avaliação de políticas, controle e medição 

da metodologia e de impactos e resultados e do sistema informatizado, pelo qual os processos 

são permanentemente avaliados e os aspectos que mostram fragilidade ou inadequabilidade 

são discutidos e melhorados? 
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8. APÊNDICE B: TRANSCRIÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO  

 

Pergunta 1) Na sua avaliação, os Municípios brasileiros, de uma forma geral, 

estão preparados para implementarem projetos de governo que tenham a complexidade 

de um Programa intergovenamental, em que há envolvimento técnico e financeiro de 

dois ou mais entes governamentais, além de um organismo multilateral de fomento, 

como, por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento? 

 

Resposta do Entrevistado “A”: 

 

De uma forma geral, não estão preparados. A capacidade de execução dos entes 

federativos municipais, em regra, são muito diversas, entre si. 

Fato bem compreensível, por sinal, considerando, por exemplo, as formas de 

execução, mecanismos de gestão e controle, além de rotinas e procedimentos diversos entre 

projetos nos município de São Paulo/SP e de São Domingos do Capim/PA. Além das 

diferenças das dimensões organizacional e estrutural, vários fatores podem influenciar a 

governabilidade e a governança dos projetos e políticas públicas interinstitucionais, inclusive 

de natureza cultural e localização física, em maior ou menor proximidade com os grandes 

centros urbanos. 

Nesse caso, essas assimetrias entre os entes e instituições municipais executoras, se 

representativas, podem ser objeto de atenção e correção, pelo financiamento de capacitações e 

fortalecimentos organizacionais, por ações preparatórias de custeio, que possibilitem 

equalização dos profissionais, meios e mecanismos de execução, reduzindo discrepâncias 

significativas. 

 

Resposta do Entrevistado “B”: 

 

Não, excetuando-se as capitais, cidades sedes de regiões metropolitanas ou cidades 

com mais de 500 mil habitantes. As demais até podem conseguir implementar projetos 

complexos de governo desde que sejam apoiadas pelos respectivos órgãos de atuação de seus 

governos estaduais. 

 

Resposta do Entrevistado “C”: 
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Considerando a existência de mais de 5000 municípios com porte variados, a 

capacidade de executar projeto desta natureza certamente estará vinculada ao seu tamanho, à 

sua estrutura administrativa e capacidade de investimento financeiro. Portanto, variável.  

Contudo, esta associação não pode ser lida numa relação proporcional à população. O 

Programa Monumenta funcionou muito bem em cidades médias. Nas capitais, o programa 

esbarrou na grande estrutura burocrática do município. Nas pequenas, esbarrou nos mais 

diversos tipos de carência. 

 

Resposta do Entrevistado “D”: 

 

De uma forma geral, os municípios têm capacidade limitada, com condições precárias. 

 

Resposta do Entrevistado “E”: 

 

Tenho a opinião que a área cultural ainda não alcançou o protagonismo que merece e 

que a sociedade almeja. Isso pode ser confirmado pelos recursos orçamentários destinados à 

pasta da Cultura ao longo dos anos, refletindo diretamente no poder de atuação do Ministério 

da Cultura. Se isso já ocorre no nível federal, o que podemos esperar do nível municipal? 

Nessa linha, podemos concluir com clareza que os municípios brasileiros, de uma forma 

geral, não estão preparados para implementarem projetos mais complexos de governo. 

Para tentar cobrir, em algum grau, essa lacuna, o Ministério da Cultura apoia projetos 

culturais através de determinados meios, como, por exemplo, através da Lei Federal de 

Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/91), da Lei Rouanet, da Lei do Audiovisual (Lei nº 

8.685/93) e também por editais para projetos específicos, lançados periodicamente. 

Em paralelo, não podemos esquecer das dezenas de milhares de grupos culturais 

espalhados por todo o Brasil, vivenciando a arte e a cultura como instrumentos de 

qualificação das relações humanas e produzindo vivências de cidadania. São grupos que se 

organizaram em torno da capoeira, do teatro, da dança, da música, do cinema e do 

audiovisual, do Hip Hop e de manifestações tradicionais, entre outras, que com essas ações 

culturais fortalecem um sentimento de pertencimento e senso crítico em relação às mazelas 

sociais vigentes. 
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De qualquer forma, acho preponderante que recoloquemos a cultura como direito de 

todos os brasileiros e como política pública estratégica de governo para que o Brasil possa 

enfrentar os desafios desse século XXI. 

 

Resposta do Entrevistado “F”: 

 

Não. Entretanto, existem algumas raras experiências muito exitosas, como a formação 

de Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento, criados para mitigar problemas comuns 

entre os municípios participantes, quer seja de integração regional viária, de segurança, 

geração de emprego e renda ou ainda em projetos comuns de saúde, como o atendimento e 

realização de exames mais complexos de saúde. Exemplo disso é o Consórcio Intermunicipal 

do ABC. 

 Localizado na região metropolitana de São Paulo, as Cidades de Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra se revezam na presidência deste Consórcio, idealizado pelo então Prefeito de Santo 

André, Celso Daniel. 

 

Resposta do Entrevistado “G”: 

 

Na minha opinião, não. 

 

Resposta do Entrevistado “H”: 

 

Em um país com a extensão territorial do Brasil, composto por uma massiva 

quantidade de municípios, é natural que existam lacunas substanciais de caráter financeiro, 

institucional, político, técnico e humano entre eles. Nessa linha, é compreensível que muitos 

desses municípios, talvez até a sua maioria, não estejam preparados para implementarem 

projetos mais complexos de governo. Nossa opinião é que, para esses casos, seja pré-requisito 

a obrigatoriedade da coparticipação das outras esferas de governo, seja do nível estadual ou 

do federal. 

Essa questão da falta de capacidade institucional dos municípios brasileiros não chega 

a ser uma novidade para o banco e diversas iniciativas por parte da direção geral já foram 

tomadas, como, por exemplo, a aprovação, em 2015, de um Programa para aumentar a 
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autonomia fiscal municipal por meio da modernização da gestão administrativa, fiscal, 

financeira e patrimonial de municípios no Brasil. O desafio enfrentado pelo “Programa de 

Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros” será melhorar a 

capacidade institucional dos municípios para aumentar as receitas tributárias e melhorar a 

gestão do gasto público, reduzindo, assim, a dependência de transferências e aumentando sua 

autonomia, além de garantir que as receitas adicionais geradas sejam geridas de forma 

eficiente. 

Este projeto beneficiará os governos municipais, melhorando a arrecadação e 

permitindo a implementação de suas políticas públicas. Beneficiará também a população com 

a ampliação dos serviços prestados pelos governos municipais. O programa será executado 

pelo governo federal no âmbito nacional e pelos governos municipais nos âmbitos locais. 

Além disso, haverá financiamento para assistência técnica e capacitação para as equipes 

municipais nas etapas de preparação, execução e supervisão de projetos elaborados no 

Sistema de Elaboração, Execução, Monitoração e Supervisão de Projetos e aprovados pela 

Unidade de Coordenação do Programa. Também será buscado o fortalecimento do 

planejamento e modelo de gestão por resultados e serão feitos estudos econômicos fiscais, 

planta de valores cadastrais urbanos/rurais e automatização dos processos de arrecadação, 

cobranças administrativas, fiscalização, inteligência fiscal e litígios. 

 

Resposta do Entrevistado “I”: 

 

 Não, salvo raras exceções. 

 

Resposta do Entrevistado “J”: 

 

Um dos maiores desafios que se impõe ao Estado democrático brasileiro é a enorme 

desigualdade socioeconômica existente no País. Essa desigualdade no Brasil está fortemente 

relacionada com a questão regional. E a reboque dessa desigualdade socioeconômica, a 

questão da capacidade institucional dos municípios não poderia ter uma realidade distinta. O 

fato é que na grande maioria dos municípios brasileiros nos deparamos com frágeis 

capacidades técnico-administrativas e capacidades políticas, estas últimas voltadas à 

capacidade de interlocução e negociação com atores vinculados à arena setorial da política 

pública. 
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Como consequência, podemos concluir sem muita hesitação que grande parte dos 

nossos municípios não estão preparados para implementarem projetos de governo que tenham 

um mínimo de complexidade. 

Mas isso, de forma nenhuma, pode ser usado como desculpa ou justificativa para a 

ausência ou fracassos de projetos de governo em tais municípios. Existem formas e 

mecanismos que mitigam e até mesmo sobrepõe-se a tais debilidades. 

O Programa Monumenta, por exemplo, possuía um componente específico para 

fortalecimento institucional.  Tal componente era subdividido em fortalecimento institucional 

para o Ministério da Cultura, através de assessorias e estudos para o setor do patrimônio 

histórico no Brasil, sob o ponto de vista institucional, técnico e econômico, nas esferas 

federal, estadual e municipal; fortalecimento institucional para o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, através da concepção de inventários, normas, banco de dados, 

manuais técnicos; aquisição de equipamentos e serviços de informática; treinamento e 

capacitação de pessoal e a criação de um sistema para o estabelecimento de prioridades de 

conservação; e fortalecimento institucional para os municípios participantes, através da 

atualização legislativa e da capacitação de gestores de funções públicas, nos aspectos 

atinentes ao objeto do Programa. Muito do êxito dessas ações devem-se aos acordos de 

cooperação técnica. 

Outro aspecto positivo do Programa Monumenta, com vistas a mitigar a questão da 

capacidade institucional, foi sua atuação transversal, através do Ministério da Cultura, em 

parceria com os outros Ministérios, mediante acordos de cooperação técnica. Algumas dessas 

parcerias se desenharam de forma quase automática com os Ministérios da Educação, do 

Turismo, do Meio Ambiente e do Trabalho e da Integração Nacional. 

 

Pergunta 2) Caso negativo, quais as principais debilidades desses entes 

subnacionais? 

 

Resposta do Entrevistado “A”: 

 

Em regra, a descontinuidade administrativa e/ou a ausência de quadros permanentes 

de profissionais nas instâncias municipais de menor porte estrutural, principalmente, podem 

prejudicar ou inviabilizar suas execuções, cumprimento do objeto e alcance dos objetivos e 
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metas, especialmente nos projetos que necessitem de maior amplitude temporal de 

implementação. 

Por outro, a coparticipação de projetos e políticas públicas, entre os atores de 

quaisquer nível, poder ou esfera de governo, pode ampliar o fator de dificuldade de execução, 

se a construção do modelo de implementação não considerar em sua programação de etapas e 

atividades meios e condições para o compartilhamento de ações, decisões e 

responsabilizações. 

 

Resposta do Entrevistado “B”: 

 

O principal problema desses municípios encontra-se na carência parcial ou, muitas 

vezes total, de técnicos capacitados para elaborar projetos e executar obras e procedimentos, 

além da gestão desses trabalhos como dos recursos aportados. Programas e Projetos desse 

porte requerem, geralmente, a formação de uma estrutura gerencial inexistente na grande 

maioria de nossos municípios. 

 

Resposta do Entrevistado “C”: 

 

No caso do Programa Monumenta, a minha percepção aponta para aspectos tanto 

negativos, quanto positivos da experiência de projetos com recurso federal e de empréstimo 

com bancos de desenvolvimento.  

Em especial, chamo a atenção dos recursos humanos. Era recorrente a falta de 

estrutura administrativa, em especial, de recursos humanos habilitada para acompanhar o 

projeto em si. Ou mesmo, o projeto estava sujeito a trocas periódicas do seu corpo técnico 

principal. Como consequência, havia necessidade de reincidentes treinamentos por parte da 

coordenação central do projeto. 

Contudo, como efeito positivo, percebia-se a constituição de pequenos núcleos 

especializados na estrutura administrativa, que, em alguns municípios se mantiveram após 

encerrado o Programa. 

Vale notar, não como um ato municipal, que a existência de múltiplas instâncias 

governamentais, pode impor a obrigatoriedade de sistematização dos procedimentos e 

orientações – principalmente em se tratando de projetos com parte de recursos de 
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empréstimos, tal como Regulamento Operativo -  que facilitavam, sobremaneira, a 

implementação dos projetos. 

 

Resposta do Entrevistado “D”: 

 

Para os municípios que não estão preparados, falta uma equipe de servidores 

permanentes e qualificada. Grande parte dos municípios possuem poucos servidores efetivos 

para a área de gestão, e para esses poucos, as carreiras de âmbito municipal não possuem 

remuneração adequada se comparadas com as carreiras correspondentes em estados ou no 

governo federal. Dessa forma, não há atração de talentos ou, quando estes ingressam nos 

quadros, o município não possui capacidade para retê-los. 

Muitos municípios também não possuem um setor específico para captação de 

recursos e gestão de parcerias, fazendo com que essas importantes demandas tornem-se 

atividades concorrentes com outras atribuições das áreas e executadas por servidores não 

qualificados para tal exercício. 

 

Resposta do Entrevistado “E”: 

 

A realidade mostra que a gestão de espaços, projetos e programas culturais públicos 

está sujeita a muitos problemas, enfrentados também em outras áreas da administração 

pública, e que são incompatíveis com a atividade cultural: pouca agilidade, como um dos 

reflexos do excesso formalidades burocráticas para compras, reformas, contratações e 

realização de serviços; utilização irracional de recursos; dificuldades ou impossibilidade de 

captação de apoios ou patrocínios, etc. 

E, considerando tais entraves, os municípios menores padecem ainda mais que os 

demais, considerando suas capacidades estrutural e de capital para conseguirem ser efetivos 

na execução de tais projetos. Ou seja, além dos “meios” serem obsoletos, faltam recursos, 

pessoas capacitadas e estrutura. 

Entretanto, agora eu que pergunto: tais carências e/ou debilidades inviabilizam a 

execução de tais projetos nesses municípios? Na minha opinião não. Para esses casos é 

necessário maior coordenação intergovernamental e apoio institucional, com alocação de 

equipes mistas integradas por servidores do próprio município e de outros pertencentes a 

outras esferas do governo, seja estadual ou federal. Estes últimos teriam a responsabilidade da 
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gestão do Projeto e de garantirem o cumprimento dos objetivos planejados com a obrigação 

de internalizarem o conhecimento e, assim, fortalecerem institucionalmente o município alvo 

do projeto. 

 

Resposta do Entrevistado “F”: 

 

Infelizmente, um dos principais fatores negativos ainda é representado pelos interesses 

políticos pessoais e de determinados municípios em detrimento do interesse maior de uma 

região. É necessário mais participação social para minimizarmos ou até evitarmos tais 

mazelas existentes de forma intensa em todas as esferas da administração pública. 

 

Resposta do Entrevistado “G”: 

 

Na minha opinião, a principal debilidade, não só desses entes, mas dos demais 

também, inclusive da União, é a baixa capacidade de execução, fiscalização e gestão. E outro 

ponto tão importante quanto estes que também necessita de grandes avanços é o que se refere 

ao exercício da transparência nos projetos de governo. 

 

Resposta do Entrevistado “H”: 

 

Considerando nosso histórico de projetos, acredito ser mais produtivo citar os 

principais problemas relacionados à implementação de projetos financiados pelo BID, 

independentemente do problema ser originado pelas debilidades dos Municípios, dos Estados 

ou, até mesmo, da União. Tais problemas mais comuns são: a) lapso temporal; b) 

descontinuidade administrativa; c) deficiência no monitoramento; d) desqualificação dos entes 

subnacionais; e e) variação cambial. 

O lapso temporal é um problema relacionado ao gap temporal entre a apresentação do 

projeto ao governo e sua aprovação para a implementação. Os programas financiados pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, após aprovados pelo Banco, passam por um 

processo extremamente burocrático para a aprovação pelo Estado. Após aprovado pelos 

Ministérios da Fazenda e pelo Ministério do Planejamento, a proposta é enviada ao Senado e 

apenas após a aprovação deste poderá ter a implementação do projeto iniciada. 
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O problema da descontinuidade administrativa encontra-se explicado na resposta ao 

item 9 desse questionário. 

A deficiência no monitoramento é um problema que se dá por meio da falta de 

estrutura do município e/ou falta de qualificação do gestor responsável. O agravante para este 

problema é a dificuldade de adoção de medidas corretivas necessárias aos projetos, uma vez 

que as informações necessárias para sua solução não chegam às pessoas que podem resolvê-

lo. Dentre os que assolam os empreendimentos financiados pelo Banco, este é o que tem 

diminuído mais nos últimos anos em função das medidas de avaliação, bem como de 

acompanhamento dos projetos financiados. 

Em relação ao problema da desqualificação dos entes subnacionais, é notório para nós 

que os projetos aprovados e que recebem o financiamento do BID se deparam com 

dificuldades na execução, quando esta precisa ser descentralizada para Municípios dotados de 

uma menor estrutura financeira, técnica e operacional. 

A questão da variação cambial configura-se em outro impacto silencioso em função da 

taxa cambial flutuante. O financiamento do Banco é todo feito em dólares americanos e é 

gasto dentro de cada país em sua moeda local. Durante o período de implementação dos 

projetos, medido em anos, pode haver grande oscilação na quantidade monetária recebida em 

moeda local. Um exemplo que podemos citar é a variação da cotação do dólar americano no 

fim de agosto de 2013, que chegou a R$ 2,45 e em outubro do mesmo ano, variou para R$ 

2,18. Uma oscilação de -11,02%. Tal impacto torna-se mais relevante quando tratado em 

números absolutos. Para o exemplo dado, um empréstimo autorizado de U$ 50.000.000,00 ou 

R$ 122.500.00,00, na primeira data, uma variação de -11,02% representa decréscimo de R$ 

13.499.500,00, ou seja, o projeto terá que ser implementado com o montante total de apenas 

R$ 109.000.500,00, cifra demasiada inferior à solicitada e autorizada pelo Banco. 

 

Resposta do Entrevistado “I”: 

 

Várias debilidades: técnicas (RH), financeiras, tecnológicas, legais, burocráticas. A 

falta de capacidade institucional da maioria dos municípios brasileiros é notória. Podemos 

verificar isso em todas as etapas: planejamento, implementação e avaliação de políticas 

públicas. Esses municípios são dependentes dos Estados e/ou União para conseguirem 

implementar projetos de governo com uma certa complexidade. 
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Resposta do Entrevistado “J”: 

 

As principais debilidades desses entes subnacionais referem-se as capacidades técnico-

administrativas, financeiras e políticas. 

Do ponto de vista técnico e administrativo, a maioria dos municípios falham em todas 

as etapas de implementação de uma política pública. Os projetos de governo são falhos na 

formulação, na execução, no monitoramento e no controle. Do ponto de vista financeiro, a 

maioria dos municípios é refém do Fundo de Participação dos Municípios. Não conseguem 

gerar receitas adicionais. Do ponto de vista político, não conseguem interagir com os demais 

atores envolvidos, não conseguem dar transparências as suas ações, não conseguem inserir a 

sociedade civil no processo de implementação das políticas públicas. 

Uma saída para essas questões não pode passar a margem de uma melhor distribuição 

de recursos, acordos de cooperação técnica, como já mencionei anteriormente, coordenação 

inter e intragovernamental, capacitação técnica e maior participação social. 

 

Pergunta 3) A disponibilização orçamentária de recursos financeiros é condição 

suficiente para o sucesso da implementação de projetos de governo? Por quê? 

 

Resposta do Entrevistado “A”: 

 

Não. Necessária, mas não suficiente. Outras questões constituem-se tão importantes 

quanto. Por exemplo, capacidade institucional, integração intra e intergovernamental, gestão, 

ambiente político, entre outros. 

 

Resposta do Entrevistado “B”: 

 

Conforme citado na pergunta anterior, apenas recursos não são suficientes para o 

sucesso na implementação de Programas ou Projetos citados na primeira questão. Faz-se 

necessário capacitar a(s) equipe(s) técnicas que estarão envolvidas na operação. 

 

Resposta do Entrevistado “C”: 
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Não. Retomo o tema de recursos humanos habilitados, tanto no tema do projeto, 

quanto nas questões administrativo-financeiras para gerir o projeto. 

 

Resposta do Entrevistado “D”: 

 

É fator importante, mas claramente não é o único. Possuir uma equipe de dimensão 

adequada, qualificada e experiente nos processos e temas sob sua responsabilidade é 

fundamental para uma implementação de sucesso, tanto no sentido da gestão quanto na 

dimensão política (como policy) da área objeto da política pública. Esta é uma capacidade 

institucional que é construída ao longo de gestões, e que tem que ser mantida pois mudanças 

bruscas e consideráveis nas equipes costumam ter alto impacto negativo. 

 

Resposta do Entrevistado “E”: 

 

A questão da disponibilidade de recursos financeiros sempre foi um problema clássico 

do Ministério da Cultura em razão do seu histórico de orçamentos limitados, como já disse 

anteriormente. Mas isso não pode ser considerado como o único problema para que os 

projetos de governo, sobretudo na área cultural, alcancem sucesso. Trata-se de mais um entre 

diversos problemas. 

Ou seja, é necessário muito mais que a disponibilização orçamentária de recursos 

financeiros. É necessário também planejamento, equipe, apoio, clareza na concepção de 

objetivos, participação da sociedade, controle, transparência, entre outros fatores. 

 

Resposta do Entrevistado “F”: 

 

Não, deve haver planejamento e Acordos de Cooperação Técnica entre os interessados 

e bastante conhecimento sobre as regras e mecanismos de financiamento disponíveis e suas 

contrapartidas. 

 

Resposta do Entrevistado “G”: 
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Na minha opinião, não. Como dito anteriormente, não adianta ter disponibilidade de 

recursos se não se tem capacidade de gestão. Não adianta ter planejamento estratégico de 

qualidade se não há gestão eficiente. 

 

Resposta do Entrevistado “H”: 

 

Não concordo. Em nossos projetos, inclusive, nos deparamos com inúmeros outros 

problemas que não este, em função do próprio financiamento do BID e das garantias exigidas, 

através de Contratos de Empréstimos, para alocação obrigatórias de contrapartidas locais. 

Para nós, outras questões são consideradas tão imprescindíveis para o sucesso da 

implementação de projetos de governo, quanto a disponibilização orçamentária de recursos 

financeiros. Entre elas podemos destacar a capacidade institucional do executor, a 

continuidade administrativa, o planejamento e o controle. 

 

Resposta do Entrevistado “I”: 

 

 Não, em função das outras variáveis envolvidas, listadas na resposta anterior. E 

outra: tão importante quanto a disponibilização de recursos financeiros é a adequada 

distribuição dos meios. Enxergo a má distribuição de recursos como um dos entraves ao 

desenvolvimento harmônico das regiões e seus municípios. 

 

Resposta do Entrevistado “J”: 

 

 Não, claro que não. É necessária, mas não suficiente. 

 O sucesso de um projeto de governo passa obrigatoriamente por diversas fases: 

formulação, execução, monitoramento, avaliação, controle e transparência. E para que todas 

sejam bem executadas, é preciso não só a disponibilização financeira, como, também, 

capacidade técnica, capacidade administrativa, apoio e vontade política e participação social. 

E digo ainda mais, é preciso que todos os atores envolvidos nos projetos de governo 

convirjam suas ações para o senso comum do interesse público. O contraditório, a 

controvérsia, o dissonante precisa ser processado no momento da formulação da política, 

diminuindo as arestas que levam à judicialização, aos vetos ou à segmentação do portfólio de 

programas prioritários de governo. É preciso que se busque conciliação de objetivos e a 
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aposta em interesse público, sem que cada ator queira fazer prevalecer seus próprios 

objetivos, com ganhos imediatos. 

 

Pergunta 4) Na sua opinião, quais os principais desafios ou requisitos para que a 

implementação de projetos de governo dessa natureza alcancem sucesso? 

 

Resposta do Entrevistado “A”: 

 

Além dos recursos orçamentário-financeiros, da capacidade institucional, da 

integração intra e intergovernamental, da boa gestão e do ambiente político citados na 

resposta anterior, os meios e mecanismos de execução e a definição clara das regras, metas e 

objetivos compromissados também são requisitos essenciais para que a implementação de 

projetos de governo alcancem sucesso. 

 

Resposta do Entrevistado “B”: 

 

A capacitação dos técnicos envolvidos na operação tanto no que diz respeito à 

elaboração, acompanhamento e execução das intervenções propostas, como do conhecimento 

dos trâmites e etapas inerentes a Programas e Projetos desse porte. 

 

Resposta do Entrevistado “C”: 

 

Inicialmente, chamo a atenção para o tempo necessário para o planejamento e 

desenvolvimento de estudos e projetos. O tempo político do governo federal não sincronizado 

com o governo municipal implica, em muitas circunstâncias, em restrição de prazos para o 

planejamento das ações. 

Ademais, repito que as carências de recursos humanos podem ser limitadoras, mas não 

significam restrição aos programas. Caso não esteja errada, projetos com aportes 

internacionais contemplam recursos para fortalecimento institucional das instâncias 

envolvidas. 

 

Resposta do Entrevistado “D”: 
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O indicado na resposta anterior: possuir uma equipe de dimensão adequada, 

qualificada e experiente nos processos e temas sob sua responsabilidade é fundamental para 

uma implementação de sucesso, tanto no sentido da gestão quanto na dimensão política (como 

policy) da área objeto da política pública. Esta é uma capacidade institucional que é 

construída ao longo de gestões, e que tem que ser mantida pois mudanças bruscas e 

consideráveis nas equipes costumam ter alto impacto negativo. 

 

Resposta do Entrevistado “E”: 

 

Reforçando os requisitos já citados na resposta à pergunta anterior, na minha opinião, 

qualquer projeto para alcançar sucesso, necessita de uma boa gestão que conte com apoio e 

respaldo de todas as partes envolvidas, inclusive da sociedade; um bom planejamento com 

gestão de riscos e planos de contingências; realizar controle e monitoramento contínuos; ser 

integrado por uma equipe capacitada para o tipo de trabalho a ser executado; dar transparência 

as ações; e executar as atividades de acordo com o planejado. Se formos considerar os 

grandes e complexos projetos de governo, esses fatores de sucesso tornam-se ainda mais 

relevantes. 

 

Resposta do Entrevistado “F”: 

 

É fundamental a união, o diálogo, a disposição política e capacidade técnica das partes 

para se habilitarem em programas tais como os projetos disponíveis no BID e Governo 

Federal: 

Com o objetivo de atender a esses pré-requisitos, algumas iniciativas já existem como, 

por exemplo, o Projeto Brasil Municípios. 

Trata-se de um projeto que reforça a capacidade institucional de Municípios 

selecionados através de uma cooperação técnica não reembolsável entre o Governo Federal, 

por meio do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) e a União 

Europeia, tendo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como agente executor 

das ações. O aporte total da cooperação é de 15 milhões de euros. 

O projeto busca contribuir para o aumento da eficácia e do impacto das políticas 

públicas em nível local, por meio de ações que desenvolvam a capacidade de gestão nos 
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municípios brasileiros, aumentando assim, a qualidade e a eficiência da atuação dos quadros 

gerenciais e técnicos dos governos locais. 

Entre as principais etapas a serem realizadas estão a formação e aperfeiçoamento de 

multiplicadores para a elaboração de conteúdos e metodologias para a capacitação de gestores 

e dirigentes municipais em planejamento e gestão, com foco em resultados; capacitação 

presencial e descentralizada; consultoria e assistência técnica local especializada para a 

elaboração, execução e acompanhamento de projetos de desenvolvimento; estímulo a 

parcerias intermunicipais, envolvendo consórcios, redes e outras formas de associativismo; e 

intercâmbio de experiências bem sucedidas em gestão, entre os municípios brasileiros e 

europeus, inclusive com viagens nacionais e internacionais. 

Os municípios são selecionados com base em critérios regionais, socioeconômicos e 

de participação em projetos federais de desenvolvimento local, como o PROCIDADES e o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

 

Resposta do Entrevistado “G”: 

 

Na minha opinião, o principal desafio é ter planejamento de longo prazo, e que seja de 

Estado, que perpasse vários governos. O país precisa ter direção e não deve ficar à mercê de 

vontades de governos passageiros. Se os gestores públicos tivessem o amparo de um guarda-

chuva maior para que pudessem desempenhar suas funções com o mínimo de intervenção 

política, a execução e gestão seriam menos prejudicadas. 

 

Resposta do Entrevistado “H”: 

 

Os desafios são muitos, como, por exemplo, a questão da descontinuidade 

administrativa e do contingenciamento orçamentário, mas acredito que uma grande lacuna 

existente nos projetos governamentais existentes nos países da América Latina e Caribe seja a 

ausência de um planejamento mais estruturado. Nos projetos financiados pelo BID, buscamos 

o exercício de todas as fases da gestão de um projeto, como, o estabelecimento da visão, o 

planejamento, o detalhamento, a implementação e o suporte. Além disso, a busca por 

resultados é uma característica latente dos projetos do BID que exige, a partir do 

estabelecimento de uma linha base, a geração de indicadores de desempenho e o constante 

reporte de relatórios de progresso em cada uma das fases do projeto. Concluindo, enxergamos 
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que a etapa de Planejamento e Controle é fundamental para que os Projetos de Governo 

alcancem sucesso. 

 

Resposta do Entrevistado “I”: 

 

 Investimento nas capacidades públicas que hoje representam as maiores 

debilidades. 

 

Resposta do Entrevistado “J”: 

 

A ampliação dos desafios a que as políticas públicas devem responder requer 

processar e articular interesses divergentes, o que não será completo se considerados apenas 

os atores diretamente interessados, como ocorre nos arranjos neocorporativos. Como já disse, 

o contraditório, a controvérsia, o dissonante precisa ser processado no momento da 

formulação da política. 

No caso brasileiro atual, a ênfase das análises tem recaído nos dilemas de coordenação 

de governo, decorrentes de uma extensa coalizão formada pelo próprio governo a fim de obter 

maioria e apoio para governar. No entanto, o aspecto da coordenação intragovernamental tem 

sido menos analisado, infelizmente. 

Nessa linha e considerando outros pontos já mencionados nas primeiras perguntas, 

considero que os principais desafios ou requisitos para que a implementação de projetos de 

governo alcancem sucesso sejam uma melhor distribuição de recursos, acordos de cooperação 

técnica, coordenação inter e intragovernamental, capacitação técnica, apoio e vontade política 

e maior participação social. 

Em relação ao item da melhor distribuição de recursos, só para não ficarmos no campo 

da retórica, o Ministério da Cultura (MinC), dispõe de apenas 0,04% do orçamento federal, 

praticamente não dispondo de recursos para a implementação de suas políticas - situação 

agravada, constantemente, com contingenciamentos de seus recursos orçamentários, que 

reduzem suas ações a tão somente custeio e manutenção. Na minha opinião, caberia ao MinC, 

um mínimo de 1% do orçamento da União, para uma pasta que responde por um conjunto 

relevantes de atividades produtivas do PIB nacional. 
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Outro aspecto não negligenciável diz respeito ao emaranhado de disposições e normas 

que precisa ser enfrentado pelas diversas esferas da administração pública, tornando mais 

simples a implementação de projetos de governo em torno de cada política pública. 

 

Pergunta 5) Em relação ao entendimento da importância de aspectos 

organizacionais (Escritório de Gerenciamento de Projetos, Comitê, Estrutura Matricial, 

Financiador, etc.) para o bom andamento dos projetos de governo, podemos afirmar que 

as principais lideranças do setor e da alta administração da organização governamental 

conhecem o assunto, sabem da sua importância para o sucesso de projetos e apoiam 

decisivamente sua implementação e aperfeiçoamento? 

 

Resposta do Entrevistado “A”: 

 

Em regra, o conhecimento sobre o escopo, dimensão, forma e condições de execução 

são exercidos de forma assimétrica entre os principais agentes e atores desses processos, 

ações e projetos. 

 

Resposta do Entrevistado “B”: 

 

Não necessariamente. Equipes capacitadas para a gestão de Programas/Projetos de 

grande porte, geralmente foram treinadas e capacitadas em Projetos similares. A 

elaboração/execução de programas que envolvem dois ou mais entes governamentais não é 

comum na gestão pública de nossos municípios e a capacitação para tal função não é exigida 

ou priorizada em concursos públicos para gestores municipais. 

 

Resposta do Entrevistado “C”: 

 

Tendo em vista que a pergunta se desdobra em duas, penso da seguinte forma: (01) 

sobre a consciência da importância dos aspectos organizacionais, suponho que as principais 

lideranças da organização governamental têm consciência sobre a necessidade de aspectos 

organizacionais para o bom andamento dos projetos, mas não de maneira uniforme. Ou seja, 

não acredito que haja um modelo difundido de melhor estrutura organizacional para 

implementação de projetos. (02) sobre apoio para implementação dos projetos, entendo que 
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em se tratando de esferas governamentais diferentes, o apoio é limitador pelo princípio da 

autonomia entre elas.  No âmbito da mesma esfera, pode-se limitar pela escassez de recursos 

financeiros e as implicações de responsabilidade fiscal. Ou seja, o apoio pode ser desejável, 

mas nem sempre decisivo. 

 

Resposta do Entrevistado “D”: 

 

Não tenho experiência o suficiente para opinar sobre este aspecto. 

 

Resposta do Entrevistado “E”: 

 

Acredito que as principais lideranças e da alta administração da organização 

governamental conhecem o assunto sim, sobretudo no nível federal. Certamente conhecem 

sua importância para o sucesso de projetos, mas, na prática, apoiam pouco. Até mesmo pelo 

que já citei em relação as limitações existentes na área cultural. 

De todo modo, talvez eu não seja a pessoa mais habilitada para responder essa 

pergunta pois a coordenação geral de serviços gerais sempre foi uma área de apoio e suporte 

as diversas outras do Ministério da Cultura. 

O que tenho visto é que esse tipo de ação voltada para a instalação de escritórios de 

gerenciamento de projetos, comitês e estruturas matriciais tem sido terceirizada através de 

processos licitatórios em que consórcios com “know-how” sobre o assunto acabam 

implementando. A preocupação, nesses casos, passa a ser a internalização desses conceitos e 

práticas nas organizações governamentais envolvidas. 

 

Resposta do Entrevistado “F”: 

 

Deveria ser assim. No entanto, tais expertises e, principalmente, apoio, parecem 

concentrar-se nos grandes centros políticos de decisão e nas grandes capitais brasileiras, onde 

se concentra a maior parte do orçamento. 

Ficando os municípios menores a mercê de repasses ou projetos do governo federal, 

que quase nunca chegam. Daí a importância da construção coletiva e a união de forças dos 

municípios para se fortalecerem através de Consórcios intermunicipais ou Acordos de 

Cooperação Técnicas para aportarem recursos para o desenvolvimento regional sustentável e 
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a formação técnica de suas lideranças para captar, gerir e prestar contas aos órgãos de 

financiamento e órgãos de controle, e à sociedade. 

 

Resposta do Entrevistado “G”: 

 

Na minha opinião, as autoridades até conhecem a importância dos aspectos 

organizacionais, mas nem sempre põem em prática em decorrência de o urgente sempre se 

sobrepor ao relevante, ou seja, os interesses dos governos se sobrepõem ao interesse do 

Estado. 

 

Resposta do Entrevistado “H”: 

 

No âmbito federal, entendo que a maioria das lideranças da alta administração da 

organização governamental conhece o assunto e sabe da sua importância para o sucesso dos 

projetos. Como já disse, na esfera mais basilar, ou seja, no municípios, talvez esta não seja a 

realidade brasileira. 

Entretanto, mesmo no âmbito federal, a prática pode ser diferente da teoria. Ou seja, 

nem sempre existe comprometimento ou apoio decisivo para sua implementação e 

aperfeiçoamento. 

Nós do BID conferimos tanta importância ao tema que, por meio dos instrumentos 

legais e administrativos que regem nossos projetos, nós exigimos a necessidade da 

implementação prévia de Escritório de Gerenciamento de Projetos, Sistema Integrado de 

Gestão, Comitê e Estrutura Matricial como pré-requisitos para o início dos projetos, por parte 

do executor local. 

A implementação desses itens, inclusive, são elegíveis de serem custeadas com 

recursos de fonte BID, ou seja, com recursos oriundos do financiamento do BID. Tal prática 

confere maior facilidade aos executores locais para implementar tais exigências. 

 

Resposta do Entrevistado “I”: 

 

 Não. Trata-se de um campo novo. Replicar experiências como essas deveria ser 

um esforço permanente. 
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Resposta do Entrevistado “J”: 

 

Para responder a essa pergunta precisamos resgatar as questões relacionadas a grande 

desigualdade regional e setorial vivenciadas por nosso País. 

No âmbito federal e, até mesmo, estadual, acredito que as principais lideranças de 

setores e da alta administração da organização governamental conhecem o assunto e sabem da 

sua importância para o sucesso de projetos. Tenho dúvidas, se na maioria dos casos, tais 

atores apoiam decisivamente sua implementação e aperfeiçoamento. Temo crer que não, até 

mesmo em função das dificuldades e obstáculos já citados, como, por exemplo, capacidade 

financeira e vontade política. 

Agora, se levarmos em conta a esfera municipal, posso afirmar, sem muito medo de 

errar, que na grande maioria dos municípios brasileiros, temas dessa monta são desconhecidos 

para seus gestores públicos. E, com base nessa realidade, não posso me privar de enfatizar 

uma vez mais a importância de acordos de cooperação técnica e coordenação 

intergovernamental. 

O Programa Monumenta contava com tais estruturas tanto no nível federal, através da 

Unidade Central de Gerenciamento (UCG), em Brasília, como em todos os municípios 

participantes, através das Unidades Executoras dos Projetos (UEP´s). Essas estruturas 

contemplavam escritórios de gerenciamento de projetos, sistema integrado de gestão e 

missões e comitês gerenciais e executivos em parceria e integrados com o Ministério da 

Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) e com os coordenadores das vinte e seis Unidades 

Executoras dos Projetos (UEP´s), representantes dos municípios participantes do Programa. 

Outra alternativa ao modelo implementado pelo Monumenta, consiste na 

implementação dessas estruturas com escritório de gerenciamento de projetos, comitês e 

estrutura matricial, por consórcios terceirizados. 

 

Pergunta 6) Você tem conhecimento ou pode opinar sobre a importância da 

capacitação técnica através da realização de treinamentos internos e/ou externos, 

relativos a gerenciamento de projetos, abordando assuntos metodológicos e softwares, 

com frequência e regularidade no âmbito da administração pública? 
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Resposta do Entrevistado “A”: 

 

A capacitação, especialmente nos dias atuais de acentuada dinâmica de meios, práticas 

e regras estabelecidas é um fator preponderante em qualquer campo de atuação das áreas 

pública ou privada. 

 

Resposta do Entrevistado “B”: 

 

Atualmente, estou afastada da implantação de projetos neste âmbito, porém, com 

certeza, a inclusão deste item, na formação de gestores públicos, em qualquer esfera de 

governo será sempre importante e enriquecedora para seu corpo técnico. 

 

Resposta do Entrevistado “C”: 

 

A capacitação é fundamental para implementação de projetos em vários aspectos 

técnico, (relativo ao objeto da cooperação) e gerencial. E precisa ser contemplada em diversos 

momentos do projeto, mesmo que reincidentemente.  

A ampliação de recursos de capacitação à distância merece atenção, mas encontros 

presenciais mantem-se como importantes momentos de troca de experiências e formação de 

redes, se em projetos implementados em mais de um município simultaneamente. 

 

Resposta do Entrevistado “D”: 

 

Em minha experiência na administração pública, majoritariamente na área da cultura, 

o tema gerenciamento de projetos (no sentido clássico, que não sob o viés cultural) não era 

ofertado como capacitação institucional. Sempre me deparei com capacitação de temas 

específicos e setoriais, como, por exemplo, sistema contábil na administração pública, 

legislação orçamentária, legislação de contratações, etc. Por outro lado, a administração 

sempre disponibilizou o acesso a muitos materiais na área de elaboração e gestão de Projetos 

Culturais, a partir da experiência de análise de projetos recebidos e acompanhados. 

 

Resposta do Entrevistado “E”: 
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Independentemente da questão relacionada diretamente ao gerenciamento de projetos, 

acho imprescindível a qualificação profissional técnico-científica dos funcionários públicos 

como fim para um atendimento de excelência aos cidadãos. Faz muita diferença quando há 

capacitação e escolha de profissionais a partir das suas qualificações via suporte científico e 

técnico que estes devem necessariamente possuir para exercer os cargos e desempenhar as 

funções que lhes são cabíveis na administração pública, sob pena de continuar-se vendo 

inviabilizados os objetivos finais da atividade política estrutural almejada. 

No âmbito do Ministério da Cultura, tais iniciativas existem, mas, na minha opinião, 

são isoladas e não pertencentes a um modelo mais universal. Se formos considerar a 

capacitação e os treinamentos relativos ao gerenciamento de projetos, abordando assuntos 

metodológicos e softwares, tais iniciativas são ainda mais específicas e espaçadas. 

Um exemplo que posso citar é a parceria Sesi, Itaú e Ministério da Cultura que oferece 

treinamento em projetos culturais. A intenção é capacitar agentes culturais para atuarem nos 

setores público e privado. 

 

Resposta do Entrevistado “F”: 

 

Sim, Um bom exemplo que posso citar foi o que ocorreu no estado do Espírito Santo. 

Em março de 2007, foi criado o Programa de Gerenciamento de Projetos do Governo do 

Estado do Espírito Santo (Pró-Gestão), com o objetivo de monitorar os 20 projetos 

prioritários, capazes de alavancar a capacidade do estado de gerar resultados para a sociedade. 

Para a execução do programa foi estruturado o Escritório de Projetos do Governo do Estado. 

Hoje, o programa treina, monitora e apoia a execução de 24 projetos executados diretamente 

por 12 órgãos da administração direta e indireta do estado. 

Outros exemplos relevantes foram a criação, em abril de 2008, da Secretaria 

Extraordinária de Gerenciamento de Projetos (SEGEP), inédita entre os estados da federação, 

à época. 

Muitos outros projetos tem se estabelecido, mas acredito que tais ações ocorram mais 

amplamente nas grandes empresas públicas e, na minha opinião, é urgente que esta forma de 

gestão se estabeleça, com igual intensidade, na Administração Direta. 

 

Resposta do Entrevistado “G”: 
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Existe capacitação na área e muito servidor competente nos órgãos, mas nem todos 

são bem aproveitados, havendo inclusive contratação de consultorias. Em todo caso, o 

problema é a continuidade. No entra e sai dos governos, a descontinuidade dos trabalhos é 

notório no serviço público, gerando desperdício de recursos e de tempo. 

 

Resposta do Entrevistado “H”: 

 

Quanto maior a qualificação dos gestores e da equipe implementadora, maiores as 

chances dos projetos de governo serem implementados de forma eficiente, eficaz e efetiva. 

Certamente, na ausência da supracitada qualificação, os projetos tendem a apresentar maior 

dificuldade em suas execuções. Um ponto que constatamos em muitos casos é a dificuldade 

de pôr em prática o que foi formulado previamente no projeto devido à falta de treinamento e 

capacitação dos responsáveis pela execução e integrantes dos projetos. 

Logo, torna-se imprescindível esse tipo de treinamento como garantia da boa execução 

e, consequentemente, do sucesso do projeto. 

 

Resposta do Entrevistado “I”: 

 

Sim. O conhecimento, a habilidade e a atitude são os alicerces para uma boa 

capacitação. E o treinamento é um mecanismo capaz de eliminar tais “gaps”, no caso deles 

existirem. Por isso, é muito importante, na fase de planejamento, identificar os perfis 

necessários para cada projeto. No âmbito da administração federal, a ENAP (Escola Nacional 

de Administração Pública) vem cumprindo bem esse papel. Entretanto, considero esses 

treinamentos em número insuficiente para disseminar tal qualificação a todos os níveis de 

governo, mesmo que através do formato de multiplicadores. 

 

Resposta do Entrevistado “J”: 

 

 Tenho observado sim que o setor público tem se esforçado para promover a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Estado e o controle dos custos envolvidos 

nos programas e projetos públicos. Esse fato vem impondo inovações, tanto nos modelos de 

gestão como na adoção de treinamentos em gerenciamento de projetos que resultem em 



113 

 

 

 

facilitadores da governança e gerem maior eficiência na execução, controle e consecução dos 

resultados previstos nos planos governamentais. 

 É fato que existem inúmeros órgãos governamentais com quadros técnicos 

altamente especializados e capacitados em gestão de projetos, porém a maioria destes está 

concentrada na esfera federal, sendo que os Estados e, especialmente os pequenos Municípios, 

tem uma enorme carência de conhecimento na área, o que os impede de usufruir de inúmeros 

programas disponibilizados pelo Governo que exigem a elaboração de projetos detalhados. 

Sob esse aspecto, vejo como saída viável o treinamento de multiplicadores em gerenciamento 

de projetos. A partir daí, esses multiplicadores poderiam disseminar seus conhecimentos 

Brasil adentro. 

 Defendo e amplifico a importância da capacitação técnica e dos treinamentos 

para muito além do tema “gerenciamento de projetos”. No Monumenta, por exemplo, criamos 

centros de formação de artífices em técnicas de conservação de edificações nas regiões das 

áreas de Projeto, de acordo com a demanda específica dessas regiões; fornecemos 

treinamento, no exterior (Portugal), de instrutores para os centros de formação antes referidos, 

e ofertamos treinamento e capacitação de agentes locais de cultura e turismo, onde se 

incluíam trabalhadores e pequenos empresários do setor de restaurantes, hotéis, agências de 

viagens, guias, artesanato, assim como produtores culturais e gestores de bens culturais, 

museus etc, desde que referentes a aspectos que concorriam para os objetivos do Programa. 

 Ainda no âmbito do Monumenta, mas agora falando mais especificamente 

sobre a questão de treinamento em gerenciamento de projetos, agregamos a expertise de 

nossos consultores especialistas em gestão de projetos públicos, ao dia-a-dia do Programa, em 

que estes atuariam disseminando conhecimento do “como é que se faz”. Normalmente, esse 

tipo de estratégia contribui sobremaneira para ganho de maturidade nos escritórios de projeto 

locais (UEP´s) e na capacitação das equipes. 

 

Pergunta 7) Você tem conhecimento ou pode opinar sobre a seleção dos 

profissionais que gerem os projetos de governo? Qual o perfil médio desses 

profissionais? 

 

Resposta do Entrevistado “A”: 
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Variado, conforme a complexidade de cada projeto. Em regra, no que se refere aos 

projetos executados indiretamente pelo Governo federal, utiliza-se um mix de profissionais, 

composto por servidores de carreira, servidores comissionados e/ou profissionais contratados 

junto a empresas ou instituições públicas e privadas. 

 

Resposta do Entrevistado “B”: 

 

As equipes com as quais colaborei, eram multidisciplinares e formadas por 

economistas (geralmente os coordenadores dos Programas), arquitetos, engenheiros, geólogos 

e sociólogos ou assistentes sociais. 

 

Resposta do Entrevistado “C”: 

 

Na UNESCO, trabalhamos com consultorias especializadas, mas não os gestores de 

projetos, cargos vinculados a administração pública. Tal limitação decorre a partir de 2004. 

Antes disto, havia modalidades que permitiam a contratação de gerentes, que compunham 

Equipe Permanentes de projeto, que requeriam tempo de experiência em administração 

pública ou especialização no objeto da cooperação. 

 

Resposta do Entrevistado “D”: 

 

Não tenho conhecimento. 

 

Resposta do Entrevistado “E”: 

 

O perfil médio dos profissionais que gerem os projetos de governo tem que considerar, 

além dos aspectos baseados no processo de gestão de determinado espaço geográfico: 

municipal, estadual, federal, a busca pelo valor público. O gestor público, para ser merecedor 

de credibilidade, precisa manter-se atento à conduta ética e a essência fundamental da esfera 

pública: maximização dos benefícios sociais. Em paralelo, o gestor deve buscar 

constantemente a capacitação e conhecimentos aplicáveis ao setor, considerando os métodos 

fundamentais de administração: planejamento, direção, controle e avaliação. 
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Todavia, na prática, não tenho conhecimento sobre a seleção dos profissionais que 

gerem os projetos de governo na área da Cultura. 

 

Resposta do Entrevistado “F”: 

 

O empoderamento desses gerentes de projetos tem se estabelecido através de 

iniciativas dos Serviços de Gestão de Pessoas de diversos órgãos públicos, com os 

profissionais de diversas carreiras já existentes, como a de Administrador. Minha opinião é 

que tal prática deva ser disseminada ou regulamentada de uma forma mais ampla. 

Não se descartando até a possibilidade de criação de cargos específicos que poderiam 

ser preenchidos através de concursos públicos. 

 

Resposta do Entrevistado “G”: 

 

Na minha opinião, da mesma forma como há seleção de servidores públicos 

competentes, há seleção de pessoas por indicação política com pouco conhecimento das 

atribuições do órgão ou do projeto. 

 

Resposta do Entrevistado “H”: 

 

Isso depende muito do tipo do Projeto e normalmente não interferimos diretamente na 

escolha dos profissionais que irão gerir e executar os projetos. 

Entretanto, não nos abstemos de referenciar, através dos nossos regulamentos 

operativos, os quadros e perfis necessários para a implementação de um bom projeto. 

Indicamos um quadro mínimo com a inclusão de um coordenador experiente em projetos de 

natureza similar, especialistas em planejamento e controle, aquisições, consultoria jurídica, 

finanças e tecnologia da informação. 

É permitido em nossos projetos que o executor local possa licitar esse tipo de serviço 

relacionado à consultorias especializadas. Entretanto, alertamos sempre para que o executor 

local elimine ou, no mínimo, mitigue os riscos do estabelecimento de uma ilha de excelência e 

da não internalização do histórico e do capital intelectual relacionados à equipe e ao Projeto 

entre os setores e órgãos governamentais envolvidos e relacionados. 
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Esta internalização e fortalecimento institucional é muito valorizado por nós. Como já 

dito, mesmo o BID sendo um banco privado, que possui acionistas e diretores que buscam o 

retorno que será proporcionado ao banco, o objetivo principal é criar valor público através do 

desenvolvimento econômico, social e institucional e da promoção da integração comercial 

regional na área da América Latina e do Caribe. 

 

Resposta do Entrevistado “I”: 

 

 Muito variado. No nível federal é razoável, nos entes, bem mais precário. 

 

Resposta do Entrevistado “J”: 

 

Na minha opinião, é preciso conciliar “mérito com flexibilidade” para uma boa 

seleção de profissionais para gerirem os projetos de governo. Assim, o desempenho passa a 

ocupar lugar de destaque na natureza do cargo público e nas relações contratuais entre Estado 

e seus servidores. A questão do perfil varia imensamente de um projeto para outro. Mas, 

certamente, o profissional designado para gerenciar um projeto de governo precisa possuir, no 

mínimo, uma visão geral dos fundamentos da gestão de projetos aplicáveis às organizações 

públicas e que são consensualmente reconhecidos como de boas práticas. 

No entanto, muitos dos dispositivos legais que enquadram a contratação de servidores 

públicos no Brasil são mais voltados à proteção de seus integrantes do que propriamente à 

promoção do mérito profissional, dentre eles a estabilidade rígida. 

 

Pergunta 8) Como você enxerga a interlocução entre os entes federados e, 

também, em relação à intersetorialidade das ações visando o sucesso na implementação 

de projetos de governo? 

 

Resposta do Entrevistado “A”: 

 

Necessidade maior ou menor de intersetorialidade depende da dimensão, do escopo, 

da forma de atuação e grau de compartilhamento de gestão estabelecido entre os co-

executores, de acordo com órgãos/entidades, mecanismos e instâncias de decisão, de operação 

e de controle utilizadas. 
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De todo modo, minha opinião é que os entes governamentais poderiam se valer muito 

mais da intersetorialidade em relação ao que ela é praticada atualmente. 

 

Resposta do Entrevistado “B”: 

 

Considero que sempre será positiva a atuação conjunta de vários órgãos de um mesmo 

ente federativo ou de mais de uma instituição governamental, uma vez que a tomada de 

decisão deve analisar diferentes interesses e reflexos da implementação dessas ações. 

 

Resposta do Entrevistado “C”: 

 

A qualidade da interlocução entre os entes federados fica sujeita à estabilidade do 

corpo técnico e de liderança das instituições. 

 

Resposta do Entrevistado “D”: 

 

No âmbito da cultura, existe, desde 2003, uma crescente cultura de ações conjuntas, 

em especial a partir do programa Mais Cultura, Cultura Viva e o Brasil e Todas as Telas. 

Apesar destas iniciativas, no Ministério da Cultura identificamos que a descentralização de 

políticas deveria ser aprofundada consideravelmente, o que exigiria um avanço ainda maior 

nessa interlocução entre entes federados. 

Quanto a intersetorialidade, apesar dos grandes avanços nos últimos anos, elas 

continuam aquém do seu potencial, com as respectivas áreas envolvidas focadas em sua 

agenda setorial, saturada por limitações orçamentárias e de recursos humanos para atender 

adequadamente os desafios postos, não criando um ambiente favorável para parcerias. 

 

Resposta do Entrevistado “E”: 

 

Está aí um ponto que considero vital para o sucesso de qualquer iniciativa no âmbito 

da administração pública. Tenho visto avanço nessa direção, após muitos fracassos em 

projetos ou iniciativas causados pela ausência da intersetorialidade. 

Vou dar um exemplo muito promissor que temos aqui no Ministério da Cultura: A 

Secretaria de Educação e Formação Artística e Cultural (Sefac) do MinC tem a missão de 
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promover a intersetorialidade das políticas públicas de Cultura com as políticas de Educação e 

tem a atribuição de formular programas de formação artística, cultural e profissionalizante, 

assim como a capacitação de professores, agentes culturais, arte-educadores e educadores 

populares. 

Também é atribuição da Sefac desenvolver políticas intersetoriais na interface entre 

Cultura e Desenvolvimento Social, Ciência e Tecnologia e Inovação, Juventude, Infância, 

entre outras áreas, nos três níveis federativos, a fim de difundir uma cultura de participação 

social a partir dos chamados territórios educativos, principalmente em áreas de 

vulnerabilidade social. 

Ou seja, temos que pegar a “raiz” desse tipo de iniciativa e internalizá-la e difundi-la 

no âmbito dos projetos de governo em todas as esferas governamentais. 

 

Resposta do Entrevistado “F”: 

 

A interlocução é insuficiente. Alguns casos de intersetorialidade de ações são 

positivos quando existem normas e regulamentação ou subordinação a um órgão gerenciador. 

Um bom exemplo disso é a influência ou a interseção do Ministério do Planejamento e do 

Ministério da Fazenda ou, até mesmo, do Próprio BID. 

 

Resposta do Entrevistado “G”: 

 

Vejo como sendo um processo moroso, com muito jogo de “empurra” entre os entes e 

excesso de burocracia. Acredito que a intersetorialidade, pode ser muito melhor e mais 

praticada. 

 

Resposta do Entrevistado “H”: 

 

Os projetos do BID são setorizados. Nós não temos a visão do “todo”, ou seja, da 

visão total e ampla da política pública afetada e relacionada com nossos projetos. Dessa 

forma, é difícil para mim opinar. 

Do ponto de vista pessoal, acho que vários fatores chaves podem distorcer a qualidade 

das políticas públicas no Brasil e uma delas, com certeza, é a fragmentação institucional. Esta 
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conduz a existência de diversas instituições e “atores” desenvolvendo políticas sem uma 

coordenação adequada dos diversos esforços. 

Vejo muitas vezes que ao invés da comunhão de esforços e da coordenação dos 

trabalhos, costuma existir uma “briga” predatória por recursos e influência na administração 

pública brasileira. 

 

Resposta do Entrevistado “I”: 

 

 Ainda carente de instâncias e institucionalidades. 

 

Resposta do Entrevistado “J”: 

 

Eu enxergo a setorialização como uma prática danosa que encontra-se diretamente 

associada à baixa eficiência dos projetos de governo, no sentido que gera falta de articulação 

entre as políticas públicas, superposições de objetivos e competências, instabilidade e 

descontinuidade dos programas governamentais. 

O problema é colocarmos em prática a intersetorialidade das ações visando o sucesso 

na implementação de projetos de governo, pois a ação intersetorial envolve espaços 

comunicativos, capacidade de negociação e intermediação de conflitos para a resolução ou 

enfrentamento final do problema principal e para a acumulação de forças, na geração de valor 

público. Em linhas gerais, as estratégias de cooperação entre os setores envolvidos na 

implementação de um projeto de governo envolvem a compreensão de uma complexa 

dinâmica de relações entre os atores de cada setor e entre os setores, com a intervenção de 

diferentes políticas. 

No Programa Monumenta, como já dito, conseguimos ser felizes nessa questão, pois 

atuamos de forma transversal, através do Ministério da Cultura, em parceria com outros 

Ministérios, mediante acordos de cooperação técnica. Algumas dessas parcerias se 

desenharam de forma quase automática com os Ministérios da Educação, do Turismo, do 

Meio Ambiente e do Trabalho e da Integração Nacional. 

Com isso, o sucesso em determinadas ações só foi possível quando um setor começou 

a cooperar com outro setor, diminuindo os custos e aumentando as possibilidades de 

atendimento de uma demanda ainda excluída, seja por falta de recursos, estrutura ou recursos 

humanos. E quando me refiro a custos, estes podem ser tanto financeiros, referente ao 
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compartilhamento e acesso a recursos, quanto estruturais, devido à baixa capacidade 

institucional frente à grande demanda, ou ainda políticos, relativos a negociações e disputa 

por poder. 

 

Pergunta 9) Qual sua opinião sobre o que muitos autores acadêmicos denominam 

de falha sequencial, ou seja, a descontinuidade, o abandono e o término de processos de 

intervenção, sem que seus objetivos sejam alcançados ou que tenha gerado impacto à 

sociedade? Ela é comum nos projetos em sua área de atuação? 

 

Resposta do Entrevistado “A”: 

 

A descontinuidade administrativa pode afetar a implementação dos programas de 

governo, resultando em atrasos de projetos iniciados por outras gestões ou até em uma 

situação em que o projeto não é finalizado, ou é finalizado de maneira precária, devido ao 

surgimento de novas prioridades aos olhos dos novos políticos e técnicos. 

 Entretanto, o surgimento dessas novas prioridades, na minha opinião, não é 

considerado, necessariamente, como algo ruim, visto que representa o rumo natural de 

mudanças da nação, respaldadas pela sociedade, através da escolha democrática de seus novos 

representantes, por meio de seus votos. Na medida em que novas necessidades surgem, a 

tendência natural é que os recursos sejam realocados, dando prioridade as novas exigências da 

população. 

 

Resposta do Entrevistado “B”: 

 

A descontinuidade e o abandono das metas e processos de implementação de um 

programa não se reduzem ao porte de uma intervenção, mas são características de um 

processo democrático pobre. O Brasil vive a democracia plena há cerca de 30 anos e a 

capacidade do entendimento da política pública e da política de governo ainda é muito pouco 

observada e vivenciada. A política pública será plena quando compreendida como algo maior 

que um programa de um governo. Ela pertence à sociedade como um todo e não a um 

governo ou partido político. 

 

Resposta do Entrevistado “C”: 
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Tendo a concordar com os efeitos negativos de descontinuidade de ações e os associo 

às mudanças de lideranças na gestão pública.  O acompanhamento de projetos de cooperação 

técnica internacional por parte da UNESCO permite observar, claramente, as rupturas de 

determinadas ações. Como organismo internacional, cumprimos, muitas vezes, o papel de 

ponte entre gestões, favorecendo o resgate de iniciativas interrompidas. 

 

Resposta do Entrevistado “D”: 

 

 Diversos Programas da área da Cultura, como, por exemplo, o Mais Cultura, o 

Cultura Viva e o Brasil e Todas as Telas têm conseguido exercer uma sequência ao longo dos 

anos, o que considero de grande valor público para a sociedade. 

 Mas é inegável a existência da descontinuidade administrativa, não só no 

âmbito dos municípios, como também na esfera federal. Configura-se em uma prática 

frustrante para a sociedade e também para os servidores envolvidos. Me parece que a 

estratégia dos Planos Plurianuais descasados com os mandatos dos governantes públicos não 

têm surtido o efeito esperado. 

 

Resposta do Entrevistado “E”: 

 

A descontinuidade administrativa permanece como um dos grandes problemas 

brasileiros. Parece ser uma mal invencível, marca maior da falta de amadurecimento 

institucional do país. Acredito que não há uma preocupação em criar mecanismos que 

transformem políticas de governo em políticas de Estado. 

É preciso que asseguremos a continuidade das políticas públicas de cultura como 

políticas de Estado, com um nível cada vez mais elevado de participação e controle social. 

Tanto na minha época do Ministério da Cultura como agora, considero comum sim a 

descontinuidade administrativa nos projetos em minha área de atuação. Através de amigos 

soube da criação do Sistema Nacional de Cultura que tem o objetivo de confrontar com a 

cultura política tradicional da descontinuidade administrativa com as mudanças de governo, 

com a competição intra e inter governos e com a resistência política à institucionalização da 

participação social. Não tenho como atestar a efetividade desse sistema. 
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Resposta do Entrevistado “F”: 

 

Este parece ser o grande desafio num modelo de Estado Democrático, onde se 

realizam eleições a cada quatro anos e nem sempre o sucessor tem os conhecimentos técnicos 

e/ou a disposição política para concluir um projeto que vai dar grande visibilidade a quem o 

concebeu e o viabilizou entre a sociedade. 

A falha sequencial representa um gap temporal entre os resultados obtidos na 

implementação e os resultados pretendidos quando da formulação das reformas. O que a 

prática revela é que a continuidade de muitos projetos ou ações governamentais usualmente 

são impactados, e, sofrem intensa resistência por parte dos novos gestores e/ou novas 

administrações. Além disso, mesmo em um cenário de continuidade, existe a necessidade de 

tempo para se familiarizar e apreender o “modus operandi” de tais projetos e/ou ações. 

No Ministério da Saúde este impacto é quase imperceptível, diante dos princípios do 

SUS e da continuidade dos atendimento e procedimentos. 

 

Resposta do Entrevistado “G”: 

 

Na minha opinião, a descontinuidade é frequente na administração pública. Um novo 

governo que chega geralmente não “aproveita” o legado da gestão anterior, começando-se 

tudo do zero. A meu ver, isso se dá exatamente por não haver planejamento estratégico de 

longo prazo de Estado no Brasil. Sim, isso é comum em minha área de atuação. 

 

Resposta do Entrevistado “H”: 

 

O problema da descontinuidade administrativa se dá por questões alheias ao projeto, 

na esfera da administração pública. Grande parte dos projetos financiados pelo BID tem 

duração de implementação superior ao período do mandato político. Logo, no caso de eleição 

de uma nova administração pública, com novos objetivos, esta gestão recém-eleita pode 

colocar a implementação em segundo plano, o que ameaça a finalização e a entrega do 

empreendimento. 

Outro ponto de impacto nesta questão é relacionado ao PPA (Plano Plurianual), à 

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e à LOA (Lei Orçamentária anual). O PPA é um 

plano de quatro anos onde o governo assume de forma legal e institucional as suas ações. É 
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criado no segundo ano de mandato e dura até o primeiro ano da próxima gestão. No caso de 

ruptura da gestão implementadora do projeto, o novo governo apenas é obrigado a seguir o 

plano da gestão anterior em seu primeiro ano. Mudando suas prioridades políticas, o novo 

governo tem a opção de não adotar o referido projeto e tirar a prioridade de sua 

implementação, impactando sua conclusão. A LDO e a LOA têm a função de gerar diretrizes 

e priorizar o que está no PPA, adequando o plano as realidades de caixa orçamentário e 

financeiro do governo. Com isso, ocorrerá a autorização dos pagamentos a serem feitos, 

respectivamente. Em linhas gerais, excluindo as excepcionalidades, não é legal que qualquer 

verba saia do caixa do governo caso não esteja declarada na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Consequentemente, caso o projeto financiado pelo BID não esteja inserido no PPA do novo 

governo, sua implementação pode ser interrompida. 

 

Resposta do Entrevistado “I”: 

 

 Comum, infelizmente. As prioridade públicas muitas vezes são influenciadas 

pelo contexto político imediato. 

 

Resposta do Entrevistado “J”: 

 

 A questão da descontinuidade administrativa sem que os objetivos inicialmente 

formulados dos projetos governamentais tenham sido alcançados é comum sim. 

Mas esse é um tema extremamente controverso que possui uma fronteira entre “certo x 

errado” muito tênue. Senão vejamos: é errado um prefeito recém eleito, respaldado pelo voto 

popular, implementar novas prioridades? Por outro lado: é certo um prefeito recém eleito, 

respaldado pelo voto popular, interromper antigas prioridades? 

O Programa Monumenta se deparou fortemente com essa questão, principalmente em 

seu início, de 2000 à 2003. No âmbito municipal, ocorreram mudanças nas administrações 

municipais em Olinda – PE, Ouro Preto – MG, Recife – PE e Rio de Janeiro – RJ (04 

primeiros convênios de financiamento para execução do Programa Monumenta), decorrentes 

das eleições de 2000. E no âmbito federal, decorrente das eleição de 2002. 

No caso do Monumenta, mesmo diante da supracitada falha sequencial, ou seja, da 

descontinuidade administrativa presenciada, entendo que não houve ruptura dos principais 

pilares do Programa. Sem dúvidas, houve mudanças de direcionamento, sobretudo na questão 
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da auto sustentabilidade das intervenções, assim como adaptações aos diferentes ideais dos 

novos gestores públicos, mas ruptura dos temas centrais não. Acho que isso foi muito positivo 

para as cidades participantes do Programa e, principalmente, para a sociedade. 

 

Pergunta 10) O que você tem a dizer sobre a burocratização dos elementos e/ou 

passos a serem seguidos e/ou realizados para a implementação dos projetos de governo? 

 

Resposta do Entrevistado “A”: 

 

Embora tratada como um fator negativo, se em excesso, a burocracia é uma condição 

necessária nesses projetos e ações que prevejam o compartilhamento de atividades entre os 

partícipes, com múltiplos compromissos e resultados. 

 

Resposta do Entrevistado “B”: 

 

A máquina pública, em qualquer de suas instâncias, é pesada e morosa, porém, lida 

com recursos públicos e deve responder à sociedade. Dessa forma, alguns cuidados devem ser 

tomados e a transparência dessa gestão deve ser respeitada. 

 

Resposta do Entrevistado “C”: 

 

Em princípio, o que se chama burocratização pode ser positivo, na medida em que 

aspectos sobre fluxos e procedimentos estejam claramente estabelecidos e apropriados pelos 

executores de projeto. 

 

Resposta do Entrevistado “D”: 

 

Considero o termo 'burocratização' ruim, pois é eivado de preconceitos de senso 

comum.  

A formalização dos procedimentos é central em qualquer processo de gestão 

profissional, seja privado ou público (sobretudo). Se o termo for usado neste sentido, ele é 

positivo.  
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Na minha opinião, no âmbito da administração pública, a burocracia precisa ser 

evitada quando os procedimentos não apoiarem e não trazerem valor ao processo de gestão. 

Por outro lado, configura-se como uma etapa necessária a fim de termos a separação dos 

interesses pessoais e públicos, em combate ao patrimonialismo.  Em muitas situações 

precisamos nos basear em documentos escritos e formais para não ficarmos a mercê de 

interpretações ou silogismos. A burocracia, quando bem aplicada, estabelece normas e regras 

a serem seguidas e as dá um caráter legal, diminuindo os possíveis ruídos, possibilitando o 

desenvolvimento adequado do planejamento e da gestão. 

No geral, a principal dificuldade não está nos passos, mas na falta de cultura de 

planejamento dos órgão públicos e nas exigências exageradas dos órgão de controle por 

formalidades que não agregam valor ao processo de gestão e aos resultados das ações 

empreendidas. 

 

Resposta do Entrevistado “E”: 

 

Nos dias atuais, o cidadão comum normalmente enxerga o termo “burocracia” como 

algo perdulário, ineficiente, vagaroso e repleto de papelada. Para os agentes relacionados à 

área cultural, sejam eles produtores, artistas ou público, esta interpretação não é diferente. 

Muitas vezes é inclusive agravada pela necessidade de relacionamento entre os próprios 

artistas e a máquina pública. 

Como já citei em uma pergunta anterior, o problema não é a burocracia e sim o 

excesso de formalidades burocráticas oriundas da ausência de programas de modernização 

dos procedimentos da administração pública ao longo das décadas, em todas suas esferas, que 

fez com que o mau uso do método se sobrepusesse ao próprio método. É preciso 

acompanharmos o avanço da tecnologia em prol da efetividade com controle e transparência. 

É necessário distinguir a burocracia, enquanto modo de organização do trabalho, de 

seus excessos e do consequente mau gerenciamento da máquina pública. A burocracia em seu 

sentido original, weberiano, é um modo de organização e hierarquização das atividades, 

responsabilidades e informações de grandes organizações e, sobretudo, do governo. 

 

Resposta do Entrevistado “F”: 
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A depender do projeto de governo, uns podem fluir com mais rapidez e outros tendem 

a ser mais burocráticos, como, por exemplo, aqueles que necessitam de aprovação dos órgãos 

de meio ambiente e da legislação ambiental. 

Todavia, não podemos abrir mão de criar e executar mecanismos de accountability, ou 

seja, de criar condições para prestar contas com responsabilidade ética para a sociedade e não 

somente aos órgãos de controle. 

 

Resposta do Entrevistado “G”: 

 

Na minha opinião, o excesso de burocracia se dá, em muitos casos, pelo receio dos 

gestores em relação aos órgãos de controle. Trabalha-se, em muitos casos, em função dos 

meios. Além disso, há muitos órgãos e municípios sem estrutura para execução de projetos. 

 

Resposta do Entrevistado “H”: 

 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é uma organização financeira 

internacional criada com o propósito de financiar projetos viáveis de desenvolvimento 

econômico, social e institucional e promover a integração comercial regional na área da 

América Latina e o Caribe. Nesses países existe ainda a falta de clareza e objetividade por 

parte de alguns gestores públicos em distinguir seus interesses daqueles referentes à 

sociedade, resultando em programas sem objetivos diretos para o interesse público. 

Em relação aos projetos financiados pelo BID, muita atenção é dada a esse ponto. 

Desta forma, em tais projetos, o controle e a accountability (transparência com 

responsabilização) são práticas comuns e aplicadas mediante uma gestão muito intensa 

exercida não só pelo próprio BID, como pelos Tribunais de Contas e auditorias externas, 

através de exigências contidas nos Contratos de Empréstimo. A meritocracia do BID é 

baseada nos princípios Weberianos e, esse ponto, pode ser ilustrado pelos exemplos de 

aquisições e obras realizadas pelos Programas financiados pelo BID, seguindo uma 

obediência explícita à lei 8.666 e as normas do banco para esse fim. 

Logo, todo esse processo pode ser entendido como excesso de burocracia mas, na 

nossa visão, visto como essencial para seu sucesso. 

 

Resposta do Entrevistado “I”: 
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O burocratismo, que já é notório, tem muita relação com a preocupação com aspectos 

legais e responsabilização administrativa dos servidores. Os órgãos internos e externos de 

controle têm sido responsáveis por retrocessos no empoderamento e flexibilização dos 

procedimentos de gestão, principalmente o TCU. 

 

Resposta do Entrevistado “J”: 

 

Essa pergunta pode ser levada para duas interpretações distintas. 

Se formos analisar a questão dos passos necessários para se implementar qualquer 

coisa no Brasil e do tempo que levamos para tal exercício, tenho a dizer que precisamos 

evoluir muito. Outro dia mesmo li um artigo que enfatizava essa questão: que o tempo médio 

para abrir uma empresa no Brasil é de 120 dias, contra uma média de 10 dias nos demais 

países. Se não me engano o grupo de controle referia-se ao Brasil em comparação com os 

países membros do G20. Me lembro perfeitamente que na Inglaterra, esse tempo é de menos 

de uma hora. Nesse sentido do termo “burocracia”, percebemos o quão ineficiente é nosso 

processo. Sempre que converso com investidores estrangeiros (que são fundamentais para o 

empreendedorismo), aparece a mesma reclamação: como é difícil montar e fazer negócios 

aqui no Brasil. É muito complicado para eles entenderem a quantidade enorme de impostos 

que temos que pagar e a demora e a burocracia que existe. 

Por outro lado, se formos analisar a questão da “burocracia” sob os aspectos do 

controle e transparência, não consigo imaginar ou aceitar a implementação de um projeto de 

governo que não cumpra com os requisitos para tais exercícios. A sociedade deve e tem o 

direito de ter ciência de onde está sendo investido seus impostos. Mais, as chances de sucesso 

de um projeto de governo são muito maiores com transparência e participação social. E 

qualquer intervenção governamental precisa ser controlada. 

Em relação exclusivamente a este último ponto, só questiono a forma como o controle 

é exercido. O Monumenta, por exemplo, por ter sido um programa estratégico e financiado 

por um organismo multilateral de fomento, era controlado por, nada menos, que sete 

instituições: Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, Tribunal de Contas da União 

– TCU, Secretaria Federal de Controle Interno – SFC, Ministério Público – MP, Secretaria de 

Planejamento e Investimento Estratégico – SPI, Secretaria de Assuntos Internacionais - 

SEAIN, ambas do Ministério do Planejamento, assim como junto à Agência Brasileira de 

Cooperação – ABC do Ministério das Relações Exteriores. Isso se não esqueci de algum 
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órgão de controle. Precisamos, realmente, de todo esse controle? Tais instituições ou, parte 

delas, não poderiam compartilhar informações entre si, para que grande parte do tempo 

empregado nesse tipo de controle, pudesse ser economizado? 

 

Pergunta 11) Em relação ao histórico de projetos de governo já encerrados, você 

pode opinar sobre a existência e/ou importância da criação de um banco de dados que 

possibilite a coleta destes dados para planejar novos projetos e evitar erros do passado 

no que toca aos aspectos como, por exemplo, retorno à sociedade; qualidade do 

produto/serviço que foi criado; qualidade do gerenciamento; armazenamento de lições 

aprendidas, etc.? 

 

Resposta do Entrevistado “A”: 

 

O problema alcança projetos e políticas em todos os níveis, esferas e poderes 

nacionais e internacionais e/ou multilaterais, públicos e privados. 

 

Resposta do Entrevistado “B”: 

 

O acompanhamento/monitoramento pós-execução é fundamental para a continuidade 

das ações dos programas implantados (jamais concluídos, pois estão nos referindo às cidades, 

que são entes vivos e dinâmicos). O que se constata em nossas cidades, lamentavelmente, são 

o abandono das premissas estabelecidas inicialmente e a falta de continuidade das 

atividades/ações previstas quando do projeto inicial. 

 

Resposta do Entrevistado “C”: 

 

Não consigo opinar. No Programa Monumenta foi feita uma avaliação final do 

projeto, que pode estar disponível através do BID. Desconheço o quão disponível esteja. 

 

Resposta do Entrevistado “D”: 

 

Nos projetos que participei, tínhamos a prática de realizar avaliação e relatório após 

todos os projetos, criando um banco de dados. A avaliação sempre foi fundamental para o 
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avanço na melhoria dos processos. Um ponto importante era a realização da avaliação com 

técnicas adequadas, indicando os problemas, avaliando as possíveis causas, pensando quais 

seriam as soluções possíveis e quais estariam sob nossa governança e o prazo no qual elas 

poderiam ser resolvidas. Tais informações serviam tanto para o projeto que estava acabando 

quanto aos futuros. 

 

Resposta do Entrevistado “E”: 

 

Informação nunca é demais. Quanto mais dados melhor para tomar decisões, traçar 

metas, definir estratégias ou qualquer outra ação que envolva uma organização, seja pública 

ou privada. A questão é investir para transformar dados em informações que possam auxiliar 

nessas tomadas de decisões. 

O histórico dos projetos de governo já encerrados são até catalogados e arquivados, 

mas, até onde sei, não são aproveitados para planejar novos projetos e evitar erros do passado. 

A ENAP poderia contribuir mais nesse ponto. Talvez uma ampliação de sua 

“casoteca”, com maior amplitude de seu universo, com maior contextualização de cada 

projeto e com ampla divulgação, aos gestores públicos, das especificidades das experiências 

ali inseridas.  

 

Resposta do Entrevistado “F”: 

 

A experiência do “Orçamento Participativo”, verificada em alguns municípios do 

Brasil, pode ser indicada como um bom exemplo da existência de um banco de dados em 

favor do planejamento de novos projetos e como meio de se evitar erros do passado. 

Mais uma vez a prática da accountability, ou seja, da implementação de meios para se 

prestar contas com responsabilidade ética para a sociedade pode configurar-se como um 

instrumento de guarda de dados que possibilite sua coleta no futuro. 

 

Resposta do Entrevistado “G”: 

 

Considero essa prática de muita relevância. Sei que a Polícia Federal tem esse tipo de 

trabalho. 
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Resposta do Entrevistado “H”: 

 

Essa questão da existência de um banco de dados sobre as experiências vividas é 

fundamental. 

O BID atua junto ao setor público, realizando o financiamento de projetos com o 

intuito de desenvolvimento local e regional. Porém, mesmo estando nesta frente, trata-se de 

um banco privado, que possui acionistas e diretores que buscam avaliar a eficiência, a eficácia 

e a efetividade de cada projeto. 

Sendo assim, antes de sua execução, os projetos são analisados com relação ao retorno 

que será proporcionado ao banco e à sociedade. Além disso, depois da execução dos projetos 

financiados, o BID possui uma política de avaliação final que é benéfica ao banco e aos 

futuros projetos, pois o BID procura “aprender com seus erros” e implantar o que foi 

aprendido em seus próximos planos. Ademais, também é possível observar a chamada 

accountability acionista, prática que fornece transparência à sociedade e a seus investidores e 

detentores dos títulos da dívida do banco. Tais práticas contribuem para a garantia da 

qualidade dos projetos e para o retorno a sociedade. 

 

Resposta do Entrevistado “I”: 

 

 Seria muito importante. Hoje há uma profusão de consultorias que se 

apropriam da documentação desses resultados, que vem se somar à setorialização das ações, 

que assim acabam dispersadas em órgãos diversos, não sendo replicadas ou intercambiadas. 

 

Resposta do Entrevistado “J”: 

 

 Não consigo imaginar um projeto, seja ele de qualquer área, privada ou 

pública, que abra mão de duas ações preponderantes ao seu sucesso, sobretudo na fase de 

planejamento: consulta às lições aprendidas do banco de dados de projetos anteriores e 

“benchmarking” (busca das melhores práticas através da comparação com outros projetos de 

natureza semelhante). Infelizmente, na administração pública, trata-se de uma prática menos 

frequente. 
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O Programa Monumenta, por exemplo, com grande apoio do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, utilizou muito a base histórica e as lições aprendidas com o Programa de 

Revitalização do Centro Histórico de Quito. 

 

Pergunta 12) Sabe dizer se existe um sistema de melhoria contínua nos projetos 

existentes no setor governamental, praticado por meio de processos de avaliação de 

políticas, controle e medição da metodologia e de impactos e resultados e do sistema 

informatizado, pelo qual os processos são permanentemente avaliados e os aspectos que 

mostram fragilidade ou inadequabilidade são discutidos e melhorados? 

 

Resposta do Entrevistado “A”: 

 

Em regra, cada ministério, órgão ou entidade, possui unidades que buscam trabalhar 

na melhoria e aperfeiçoamento dos processos e resultados. Por exemplo, no âmbito do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome uma secretaria nacional específica 

que atua sob esse escopo de atuação, salvo engano, a Secretaria de Avaliação e Gestão da 

Informação. 

Contudo, ainda assim, atua de forma assistemática e pouco intersetorializada com os 

outros ministérios da Área Social. 

 

Resposta do Entrevistado “B”: 

 

Não saberia apontar um sistema específico. Assim como a dificuldade que temos em 

exercer a democracia plena, em relação ás políticas públicas, considero que nós, os gestores 

dessas políticas, temos que aprender a programar e projetar as ações subsequentes com a 

correta utilização dos resultados obtidos no monitoramento das ações já implementadas. 

 

Resposta do Entrevistado “C”: 

 

No Monumenta havia sistema de controle das ações (obras). Desconheço o quão 

públicas eram. 

 

Resposta do Entrevistado “D”: 
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Não acredito que haja de forma sistemática. E este é um desafio, pois os setores são 

muitos díspares para ter um padrão geral para todo o governo.  

Da mesma maneira, cada área tem uma cultura diferente. Algumas avaliam de forma 

sistemática, outras não. Quando estamos diante de um programa federativo, há uma tendência 

para maior sistematização. Quando não há essa obrigação legal, o perfil da principal liderança 

e/ou dos dirigentes é o que dará forma a essa sistemática. Havendo mudanças entre os 

dirigentes, normalmente estas práticas, quando existentes, ficam ameaçadas. 

 

Resposta do Entrevistado “E”: 

 

Tirando parte dessas questões que são realizadas anualmente por conta da elaboração 

da LOA (Lei Orçamentária Anual) e do PPA (Plano Plurianual), só vejo o exercício integral 

dos processos de avaliação de políticas, controle e medição da metodologia e de impactos e 

resultados no âmbito de Projetos financiados por organismos multilaterais de fomento como o 

BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e /ou BIRD (Banco Mundial). 

 

Resposta do Entrevistado “F”: 

 

O setor governamental é muito grande e descentralizado e a existência de escritórios 

de projetos em alguns órgãos e estatais, muitas vezes, não garante que as boas práticas e 

lições aprendidas em determinado projeto possam sofrer um processo de melhoria contínua. E 

nem mesmo garante que ele seja amplamente divulgado entre os demais órgãos que estão em 

fase de implementação de um projeto. 

Na saúde, especialmente no que tange à atenção básica, existem diversas metodologias 

e resultados apresentados por meio de sistemas informatizados que geram informações uteis 

para a melhoria contínua dos projetos. O Sistema de Informação Atenção Básica (SIAB) é um 

sistema (software), desenvolvido pelo DATASUS em 1998, cujo objetivo centra-se em 

agregar, armazenar e processar as informações relacionadas à Atenção Básica (AB) usando 

como estratégia central a Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

 

Resposta do Entrevistado “G”: 
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Não sei dizer se existe de forma contínua ou que atenda a todos esses quesitos. No 

entanto, entendo que o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização do 

Governo Federal (Gespública) se propõe a algumas dessas questões. 

 

Resposta do Entrevistado “H”: 

 

O BID possui um programa que concebe e implementa modelos de gestão local, com 

foco principal na gestão estratégica, liderança local, e suporte técnico e educacional para os 

entes governamentais. Tal programa reforça, também, a capacidade da administração pública 

ao nível e interagências de coordenação central das instituições que compõem o sistema de 

política pública afetada. O objetivo é facilitar o processo de implementação de melhoria 

contínua em projetos existentes no setor governamental relacionado à política pública sob 

intervenção. 

Ademais, como já dito anteriormente, o BID possui uma política de avaliação final 

que é benéfica ao banco e aos futuros projetos, pois o BID procura “aprender com seus erros” 

e implantar o que foi aprendido em seus próximos planos. 

Entendemos que a melhoria contínua constitui, nos dias de hoje, um compromisso 

permanente nas organizações que estabelecem ou renovam a estratégia e os objetivos, na 

procura de vantagem competitiva no mercado onde atuam. 

 

Resposta do Entrevistado “I”: 

 

 Essas iniciativas estão dispersas, fragmentadas e dependentes do voluntarismo. 

 

Resposta do Entrevistado “J”: 

 

 Baseado na minha experiência, todos os projetos existentes no setor 

governamental financiados pelo Banco Mundial ou pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento praticam processos de avaliação, controle e medição da metodologia e de 

impactos e resultados, além se possuírem sistemas integrados de gestão, pelo qual os 

processos são permanentemente avaliados. 

 Não quero dizer que nos demais projetos de governo, tais práticas não são 

exercidas, mas que deveriam ser mais massificadas e comuns, isso eu acho sim. 
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9. APÊNDICE C: LISTA DE PRIORIDADES DE CONSERVAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DA CULTURA (MINC) 21 
 

 

 

                                                           
21

 Fonte: BRASIL, 2005, Vol. 1 
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